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Esipuhe

Yritysten kasvurahoitukseen
lisää panoksia
Olli Rehn, elinkeinoministeri

Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 72 %:iin.
Tavoite edellyttää 110 000 uuden työpaikan syntymistä vaalikauden aikana.
Julkisen valta luo tarvittavista työpaikoista vain
vähän jos lainkaan. Pitkään jatkunut velkaantuminen
yhdessä korkean veroasteen kanssa asettavat rajat
kyvylle työllistää. Siksikin katseet ovat yrityksissä.
Yritykset investoivat, laajenevat ja työllistävät
kun toimintaympäristö on kunnossa ja tuotto-odotukset muita vaihtoehtoja paremmat. Yhteiskunta
osallistuu talkoisiin parantamalla yritysten toimintaympäristöä niillä keinoilla, joita sillä on käytettävissä.
Toimivat ja monipuoliset rahoitusjärjestelmät
ovat osa kehittynyttä ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Hallituksen tavoitteena on, että rahoitus
saadaan vähintään kilpailijamaiden tasolle.
Suomessa yritysrahoitus on pankkikeskeistä.
Pankkien kiristyneet vakavaraisuusvaatimukset
heijastuvat siksi yritysrahoitukseen. Tämä ja yritysten rahoitustilanne yleisesti tunnistettiin hallitusohjelmaa tehtäessä kasvun pullonkaulaksi, mikä johti
ajatukseen ja aloitteeseen erillisestä kasvurahoituspaketista.
Koska yritysten tarpeet vaihtelevat yrityksen iän,
alan ja kasvuvaiheen mukaan, noin 600 miljoonan
euron paketti rakennettiin eri elementeistä huomioimaan yrityksen elinkaari. Valtion yritysrahoitus ei
korvaa, vaan täydentää muita rahoituslähteitä.

TEKES Pääomasijoitus Oy:n kohderahastojen sijoituskohteena ovat suomalaiset alkuvaiheen yritykset,
joilla on perustellut mahdollisuudet liiketoiminnan
nopealle kasvulle. Tähän mennessä on rahoitettu n.
75 yritystä keskimäärin miljoonalla eurolla. Yksityistä
pääomaa tästä on ollut kaksi kolmannesta. Vivutus
on siis onnistunut.
Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset kohdistuvat
myöhäisemmän vaiheen rahastoihin. Pidempään
toimineena Teollisuussijoitus Oy:n volyymit ovat
suuremmat – pelkästään Kasvurahastojen rahastot
I ja II muodostavat yhteensä 265 miljoonan euron sijoitukset, joista Teollisuussijoituksen osuus on 43 %,
runsas 110 miljoonaa euroa.
Hallitus on halunnut huolehtia rahastosijoitusten
riittävyydestä. TEKES Pääomasijoitus Oy:tä on normaalitason lisäksi pääomitettu 10 miljoonalla eurolla.
Teollisuussijoitus Oy:n Kasvurahasto II:n sijoituskauden päätyttyä hallitus on sitoutunut sijoittamaan 35
miljoonaa euroa Kasvurahasto III:een mm. kanssasijoittajana työeläkerahastojen kanssa.

Juniorilainat uutena tuotteena
Uutena elementtinä rahoitusrakenteissa Finnvera toi
markkinoille huhtikuun alussa juniorilainatyyppisen
Kasvulainan. Laina on tarkoitettu osarahoitukseksi
pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvuhankkeiden tai kansainvälistymisen ja yritysjärjestelyjen
rahoitukseen. Valtion tappitakauksen turvin lainoja
voidaan myöntää noin 300 miljoonalla eurolla.

Riskipääoma alkuvaiheen yritysten ongelma
Riskipääoman saanti alkaviin ja kasvaviin yrityksiin
on eri selvityksissä esille noussut ongelma. Pääoman saanti on erityinen ongelma nopean kasvun
yrityksissä.
TEKES Pääomasijoitus Oy:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n työkaluihin kuuluu kanssasijoitukset alku- ja kasvuvaiheen pääomarahastoihin.

Kasvuohjelmat viennin ja
innovaatioiden tukena
Vientiin tähtäävillä ja jo vientiä harjoittaville yrityksille Team Finlandin kasvuohjelmat muodostavat
oman rahoituskokonaisuuden. Kasvuohjelmissa
yritykset ryhmittyvät sektorikohtaisten ohjelmien –
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YRITYSTEN RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMINEN
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kuten terveysteknologia, elintarvikkeet tai teollinen
internet – ympärille. Kasvuohjelmien avulla autetaan
konkreettisten kauppojen solmimista, mutta myös
lisäämään näkyvyyttä ja luomaan markkinoille perustaa pidemmällä aikavälillä.
Samaan kasvua tukevien rahoitusratkaisujen
ryhmään kuuluvat myös hankkeet, joilla edistetään
innovaatioiden kehittämistä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimustuloksista.
TEKESin bio- ja cleantech-hankkeiden rahoitukseen
suunnattujen kärkihankerahojen kanssa kasvuohjelmat muodostavat noin 150 miljoonan euron kokonaisuuden tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana.

nen muun rahoittajan positiivisen ratkaisun edellytyksenä on valtion mukaantulo hankkeiden rahoitukseen.

Euroopan strategisten investointien
rahasto hyötykäyttöön
Euroopan strategisten investointien rahaston paremmaksi hyödyntämiseksi on tehty paljon töitä.
Hankeneuvontatoimisto yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa ovat apuna kun suurille, riskipitoisimmille investoinneille haetaan rahoitusta. OP Ryhmä
allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisena pankkiryhmänä takausohjelman, joka hyödyntää ESIR-rahastoa. Takauksen turvin OP Ryhmä voi myöntää 150
miljoonaa euroa edullisia yrityslainoja tuotekehitykseen ja innovaatioihin.

Uusiutuvan energian demo- ja pilotointi:
kaksi kärpästä kerralla
Poikkeuksena muihin kasvurahoitusmuotoihin uusiutuvan energian pilotointiin ja demohankkeisiin
tarkoitettu 100 miljoonan euron määräraha on suoraan TEM:n jaettavissa. Ministeriön energiaosaston
tekemien kriteereiden perusteella hankkeet kilpailutetaan useammassa erässä. Tavoitteena on luoda
maahamme uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäksi teknologian laajemman viennin edellyttämiä demo- ja pilottilaitoksia. Tässäkin valtion
rahoituksen rooli on hankkeiden kokoon nähden
määrällisesti pieni mutta vaikutuksiltaan suuri: mo-

Viennin rahoitusvaltuudet kasvun
vaatimalle tasolle
Finnveran viennin rahoitukseen liittyviä valtuuksia
nostettiin hallituksen esityksestä pian vuoden vaihteen jälkeen. Nosto takaa sen, että suurten laivojen
ja hankeviennin rahoitus saadaan hoidettua ja näin
varmistettua suomalaisen teollisuuden kilpailukyky
kireillä markkinoilla rahoituksen osalta.
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Uudistuva
talous
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Millaisia ovat
kasvuhakuiset pk-yritykset?
Samuli Rikama, Ekonomisti, T yö- ja elinkeinoministeriö

Suomen talouskehitys on ollut viime vuodet vaisua, mutta
näkymät ovat vähitellen kohenemassa. Voimakkaasti
kasvuhakuiset ja aidosti kasvuun kykenevät ovat niitä
yrityksiä, joiden varaan yrityssektorimme kasvu ja odotukset
pitkälti nojaavat.
Voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on Suomessa varsin rajallinen. Niiden osuus kaikista pk-yrityksistä on uusimman pk-yritysbarometrin mukaan noin 8 prosenttia.
Osaamisintensiivisten palveluiden toimialalla kasvuhakuiset yritykset
olivat yleisimpiä, yli 11 prosenttia alan yrityksistä ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen. Myös teollisuusyrityksissä on selvästi enemmän voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä kuin pk-yrityksissä yleensä, noin 10 prosenttia. Muilla toimialoilla voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten osuus
on 5–8 prosenttia yrityskannasta.

KUVIO 1: VOIMAKKAASTI KASVUHAKUISTEN YRITYSTEN OSUUS YRITYSKANNASTA
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Kasvuhakuiset yritykset nuoria
Yrityksen koko näyttää niin henkilöstömäärän kuin liikevaihdon perusteella mitattuna olevan yhteydessä kasvuhakuisuuteen. Mitä suurempi
pk-yritys, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se on kasvuhakuinen.
Yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä kasvuhakuisia on kaksi kertaa
yleisemmin kuin kaikissa pk-yrityksissä.
Kasvuhakuiset yritykset ovat tyypillisesti nuoria. Lähes 80 prosenttia oli perustettu 2000-luvulla ja puolet vuonna 2010 tai sen jälkeen.
Kaikista pk-yrityksissä noin 55 prosenttia oli perustettu 2000-luvulla,
osaamisintensiivisistä palveluyrityksistä kaksi kolmasosaa.
Pk-yrityksistä kaksi kolmasosaa ilmoitti toimivansa ensisijaisesti
paikallisilla tai alueellisilla markkinoilla. Kasvuhakuisten yritysten tähtäimessä on jo lähtökohtaisesti laajemmat valtakunnalliset ja kansainväliset markkinat. Kasvuhakuiset yritykset operoivat kansainvälisillä
markkinoilla huomattavasti muita pk-yrityksiä yleisemmin.

KUVIO 2: MILLÄ MARKKINOILLA YRITYS ENSISIJAISESTI TOIMII?
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KUVIO 3: LIIKEVAIHDON KASVUTAVOITE VUODELLE 2015
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Kasvutavoitteet korkealla
Noin neljä viidestä voimakkaasti kasvuhakuisesta
yrityksestä oli asettanut liikevaihdon kasvutavoitteekseen 10 prosenttia tai yli vuodelle 2015. Kaikissa pk-yrityksissä vastaava osuus oli 45 prosenttia.
Toisaalta vuodelle 2015 yli 50 prosentin liikevaihdon
kasvua tavoitelleita yrityksiä on voimakkaasti kasvuhakuisista lähes 30 prosenttia. Osuus on viisi kertaa
niin suuri kuin pk-yrityksillä yleensä.
Vaikka tavoitteet ovat voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten parissa muita korkeammalla,
kasvutavoitteet näyttävät myös toteutuvan hyvin.
Tavoitteensa arvioi saavuttavansa voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset selvästi useammin kuin muut
pk-yritykset. Liikevaihdon kasvutavoitteensa ylitti
jopa 24 prosenttia kasvuhakuisista yrityksistä, kun
kaikista pk-yrityksistä vastaavaan ylsi 15 prosenttia.

Kasvuhakuisien yritysten kehitys poikkeaa yleisestä
suhdannekehityksestä huomattavasti. 73 prosenttia
kasvuhakuisista yrityksistä odottaa suhdanteiden
kohentuvan seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten
näin uskoi 57 prosenttia kasvuhakuisista yrityksistä.
On huomattava, että kasvuhakuiset yritykset odottavat suhdanteiden parantumista seuraavan vuoden
aikana yli kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk -yritykset.
Kasvuhakuisissa yrityksissä odotukset ovat korkeimmillaan osaamisintensiivisissä palveluissa, kaupassa ja muissa palveluissa. On huomattava, että
kaupan alan viime aikojen vaisut tunnelmat näyttävät olevan kohenemassa, etenkin kasvuhakuisissa
yrityksissä.
Yhteenvetona voidaan tiivistää, että kasvuhakuiset yritykset ovat melko nuoria, vahvasti kansainvälisiä markkinoita hakevia tyypillisesti osaamisintensiivisien palvelujen tai teollisuuden yrityksiä.
Liikevaihdon kasvutavoitteet ovat kunnianhimoisia
ja ne myös usein saavutetaan.
Artikkelin lähteenä on käytetty kevään 2016 pk-yritysbarometrin aineistoja.
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Yrittäjäekosysteemit
kasvun ajureiksi
Tuija Ypyä, Neuvotteleva virkamies, T yö- ja elinkeinoministeriö

Silicon Valleyn kaltaiset yrittäjäekosysteemit ovat
tärkeitä alustoja kasvuhakuiselle yrittäjyydelle ja
uusien startup-yritysten syntymiselle ja kehittymiselle. Julkinen sektori voi edistää tällaisten toimivien ekosysteemien kehittymistä, mutta se edellyttää
kuitenkin uudenlaista lähestymistapaa elinkeino- ja
innovaatiopolitiikkaan.
Näin todetaan ”Startup-yritysten kasvun ajurit
ja pullonkaulat” -hankkeen osana keväällä 2016 julkaistussa politiikkakatsauksessa. Politiikkakatsaukset ovat osa valtioneuvoston vuoden 2015 selvitysja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hanketta
koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriöstä ja sen
tulokset sekä johtopäätökset julkistetaan kesällä
2016.
Hankkeessa on jäsennelty tarkemmin startup-yritysten merkitystä Suomen elinkeinorakenteen uusiutumiselle, tuottavuuden ja työllisyyden
kehitykselle sekä yritysten kansainvälistymiselle.

mutta niitä on pystyttävä vahvistamaan, laajentamaan ja synnyttämään uusille paikkakunnille.
Uusien startup-yritysten syntyminen ja suuryritysten ja pienten yritysten välinen yhteistyö ovat
liiketoimintaekosysteemien uudistumisen ja elinvoimaisuuden kannalta avainasemassa.
Toimivien yrittäjäekosysteemien kehittäminen edellyttää avointa, kokonaisvaltaista, sektori- ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä. Tätä varten
tarvitaan aiempaa enemmän eri tasoilla tapahtuvaa
yhteistyön ’orkestrointia’ ja siihen erikoistuneita toimijoita ja toimintamalleja sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella tasolla.

Uusia työkaluja tarvitaan
Valtioneuvostolla on ollut noin vuoden ajan meneillään laaja ja kattava selvitys startup-yritysten ja alkavien yritysten merkityksestä Suomen elinkeinorakenteen uusiutumiselle, tuottavuuden ja työllisyyden
kehitykselle sekä yritysten kansainvälistymiselle.
Tämä liittyy Valtioneuvoston hankkeeseen, missä on
laajemminkin selvitetty, miten taloudellisia ohjauskeinoja ja rahoitusmekanismeja voidaan kehittää
kestävän kasvun ja tuottavan yritystoiminaan yhdistämiseksi.

Julkisen sektorin roolina rajat ylittävän
yhteistyön rakentaminen
Yrittäjäekosysteemit muodostuvat olemassa olevista
ja tulevista yrittäjistä sekä yrityksistä, rahoittajista ja
sijoittajista, tutkimusorganisaatioista ja muista toimijoista ja prosesseista, jotka tuottavat uutta kasvuhakuista yrittäjyyttä. Suomessa on hyviä esimerkkejä toimivista ekosysteemeistä (esim. Otaniemessä),

Päätöksentekoa varten tarvitaan tietoa siitä,
miten julkista politiikkaa tulee kehittää, jotta se
edistäisi mahdollisimman hyvin startup-yritysten
menestyksellistä kasvua
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KUVIO 4: HANKKEEN OSAKOKONAISUUDET JA ETENEMINEN
OSAKOKONAISUUDET

TULOKSET

METODIT

1. Startup-tilannekuvan päivitys

TILASTOANALYYSI

2. Verrokkimaiden toimintaympäristön
ja politiikkatoimien analysointi

TARKASTELUN VIITEKEHYS
BENCHMARKING

3. Julkisten toimenpiteiden vaikutukset
ja merkitys yritysten kasvulle

KYSELYTUTKIMUS
INSTRUMENTTIEN BENCHMARKING

4. Startup-ekosysteemipolitiikka
kansallisella ja aluetasolla

KIRJALLISUUSKATSAUS
VIITEKEHYKSEN RAKENTAMINEN
TAPAUSTUTKIMUKSET (SUOMI + ULKOM)

5. Startup-yrittäjyyden
syvemmät taustatekijät

AIEMPIEN KYSELYJEN ANALYYSIT
TÄYDENTÄVÄ KYSELY

6. Tulosten levittäminen ja vuoropuhelu

SEMINAARIT / ESITTELYT / VIESTINTÄ

Tilannekuva (Suomi)

Tilannekuva (iso kuva)

Politiikkakuva

Kehittämistarpeet

Syvempi näkemys
tarpeista ja keinoista

Kehittämissuositukset

Selvitys kattaa työ- ja elinkeinoministeriön politiikan keskiössä olevat yritykset, alkavat yritykset, kasvuyritykset ja startupit (Startup-yrityksillä tarkoitetaan laajasti uusia, nuoria ja skaalautuvan liiketoimintamallin avulla
kovaa kasvua tavoittelevia yrityksiä).
Uudet yritykset ovat mahdollisuus Suomelle. Tutkimuksien mukaan
uudet pk-yritykset ovat työllistäjinä ylivoimaisia. Siinä missä vanha yritys
työllistää yhden uuden henkilön, työllistää uusi yritys ensimmäisen viiden
vuoden aikana kolme henkilöä, joista jopa 80 % jää pysyviksi.
Suomessa on panostettu teknologiaan ja innovaatioihin, ja panostusten
myötä uusia yrityksiä pitäisi syntyä ja niitä tarvitaan lisää. Nuorten yritysten
merkitys kasvun ajurina on suuri. Vuosikymmen kasvu- ja startup-yritykset ovat olleet rahoituspolitiikan keskiössä. Tiedolla johtamisessa tarvitaan
ajantasaista tietoa siitä, kuinka valtion satsaukset kasvaviin yrityksiin ovat
tuottaneet, työllistäneet ja kuinka näiden yritysten liikevaihto on kasvanut
ja selviytyneet.
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Osallistuminen

Verrokkitutkimus helpottaa
toimenpiteiden kohdistamista
Tutkimuksessa asemoidaan Suomea sekä tutkitaan verrokkimaista parhaimpia käytänteitä, analysoidaan toteutettuja toimintaympäristöön liittyviä
politiikkatoimia ja niiden soveltuvuutta Suomeen.
Verrokkimaiksi startup-hankkeessa valikoituivat
Hollanti, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Taloutta ja yrittäjyyttä tutkitaan lukuisilla eri kansainvälisillä mittareilla, jotka tarjoavat hyvän perustan vertailuille.
Alustavissa vertailussa Suomi on pärjännyt hyvin
ja Suomi sekä muut verrokkimaat kuuluvat parhaan
viidenneksen joukkoon.
Global Entrepreneur Monitorin mukaan Suomessa yrittäjyydessä epäonnistumista pelätään
enemmän kuin verrokkimaissa. Suomalaiset tunnistavat kuitenkin mahdollisuuksia yritystoiminnan
käynnistämiseen hyvin suhteessa verrokkimaihin,
myös omiin kykyihin luotetaan.
Verrokkikaupungeista Amsterdamissa startup-yrittäjille tarjotaan mahdollisuutta hakea ratkaisuja laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten
liikkuvuuteen, kiertotalouteen ja terveyteen. Amsterdam on sitoutunut asiakkaaksi, mikäli osallistuva
startup-yritys onnistuu kehittämään kaupungin tarpeita vastaavan ratkaisun.
Suomella on haasteena myös osaavan työvoiman saatavuus. Verrokkitutkimuksessa on useita eri
toimenpiteitä, jotka edistävät joustavia työmarkkinoita. Myös verotus ja verotuksen monimutkaisuus
ovat meidän pulmiamme. Muita haasteita suhteessa
verrokkimaihin tuottaa julkisen hallinnon tehottomuus sekä rahoituksen saatavuus.
Lähes jokaisessa verrokkimaassa on startup-yrittäjyys nostettu selkeämmin politiikkatasolle.
Startup-yrittäjyys henkilöityy myös kuuluisuuksien
kautta. Maita yhdistää vuoropuhelu yrityskentän
kanssa ja yrittäjät ovat saaneet äänensä kuuluviin
jopa manifestien muodossa.

Tiedolla johtamiseen tarvitaan
ajantasainen seurantajärjestelmä
Työ- ja elinkeinoministeriö on aktiivisesti etsinyt ratkaisuja siihen, kuinka saamme nopeampaa ja ajantasaisempaa tietoa siitä kuinka alkavat yrityksemme
kehittyvät ja kasvavat. Nyt tähän on tulossa ratkaisu,
jossa tieto on avointa jokaiselle. Ns. Startup Dashboard julkistetaan kesällä 2016 samoin kuin hankkeen
tulokset ja johtopäätökset.

Salminen Vesa ja Mikkelä Kari, Yrittäjäekosysteemit kasvun ajurina. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.
Policy Brief 1/2016. http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/Policy+Brief+VNK+yritt%C3%A4j%C3%A4ekosysteemit+0903.pdf/05ccb22f-f9bb-4d43-8ec0-b92aed946bfa?version=1.0
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Elinkeinoelämälähtöisen osaamisja koulutustarpeiden ennakoinnin
kehittämisen haasteita
Toimialalähtöisestä arvoketjuajattelusta liiketoimintaverkostojen arvonluontiin
Samuli Leveälahti, Opetusneuvos, projektipäällikkö:
Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointihanke, Opetushallitus

2020-lukua lähestyttäessä ulkoinen
toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammaksi, dynaamisemmaksi ja yllätyksellisemmäksi, joka asettaa myös
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämiseksi. Monet yritykset
ovat tottuneet viime vuosikymmeninä
mukautumaan oman alansa murroksiin
perinteisten kilpailutekijöiden kautta
(esimerkiksi keskittyminen lopputuotteisiin, välittömiin ja välillisiin kilpailijoihin, oman kilpailuaseman turvaamiseen
sekä turvautuminen valtion kohdennettuun tukipolitiikkaan). Maailmantaloudessa on kuitenkin parin viime vuosikymmenen aikana ollut meneillään
kehitys, jonka seurauksena varsinkin
teollisuuden kilpailuasetelmat ovat
muuttuneet perusteellisesti.1
On syntynyt uusi globaali työnjako,
jonka jakolinjat eivät välttämättä kulje
enää toimialojen ja sektoreiden välillä.
Lisäksi digitaalisuus ja digitaalinen tiedonhallinta kulkevat läpi kaikkien alojen
ja muokkaavat suuresti alojen ja niiden
muodostamien tuotantoverkostojen liiketoimintaa. Kehittämisen painopiste on
siirtynyt muun muassa toimialarajojen
yli menevien liiketoimintakokonaisuuksien ja avoimen innovaatioympäristön
kehittämiseen sekä globaaleille markkinoille tähtäävien startup-yritysten tukemiseen eri tavoin.2
Työorganisaatioiden toiminta pe-

rustuu yhä vahvemmin globaaleihin
verkostoihin ja joustaviin organisaatiorakenteisiin. Erityisesti uusien yritysten
elinkaaret ovat lyhentyneet, ja niiden
tehtävärakenne muotoutuu yhä useammin tuote- tai hankekohtaisesti.

Nopeasti muuttuvilla
markkinoilla yritysten
menestyminen
ja kannattavuus
perustuvat jatkuvaan
uudistumiseen.
Yritysten syventyvän verkostoitumisen on todettu tuottavan useissa
tutkimuksissa huomattavaa lisäarvoa
uusien työpaikkojen syntymiseen, uusien pk-yritysten kasvuedellytyksiin,
korkeimpiin verotuloihin ja palkkoihin,
kun sitä verrataan perinteiseen toimialan sisäiseen kehittämiseen.3 Yritysten kasvavana haasteena on kehittää
yhdessä uusia resursseja liiketoimintaverkostojensa kautta arvontuottamisjärjestelminä, jotka muodostuvat yritysten ja muiden toimijoiden hallitsemista
arvotoiminnoista. Näiden tuotantoverkostojen verkostoitumisaste voi vaihdella toimialalähtöisistä perinteisistä
arvoketjumalleista uutta liiketoimintaa
kehittäviin, globaalisti verkostoituneisiin
klustereihin.4
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Tavoiteorientoituneesta suunnittelusta edellytysten luomiseen ja
jatkuvaan uudistumiseen
Vaikka erityisesti koulutus-, elinkeino-,
innovaatio- ja työvoimapolitiikan keinoin
voidaan tukea tavoitteellista elinkeinorakenteen kehitystä, niin globaalien
arvoketjujen ja arvontuottamisjärjestelmien muutoksen myötä tavoitteellisten
kansallisten painopisteiden näkeminen ja tehokas edistäminen on tullut
yhä haastavammaksi. Ennalta tehtyjen
suunnitelmien ja pitkälle vietyjen projektointien ohella on eri hallinnon alojen yhteistyönä ryhdytty vahvistamaan
kokeiluja, joilla lähdetään rohkeasti luomaan edellytyksiä uusien, vielä kehitysvaiheessa olevien alojen kehittämiseksi.
Tarvetta näyttäisi olevan ennen kaikkea
ruohonjuuritason innovoinnin lisäämiselle, julkisen sektorin kokeiluille, laajemmille kokeilujen ekosysteemeille ja
innovaatiokeskittymille sekä koko maan
läpäisevälle toimintakulttuurin muutokselle.5
Myös Mustikkamäen ja Sotaraudan
(2008) mukaan tietointensiivisessä globaalitaloudessa tärkeämpää kuin laatia
uusi strateginen suunnitelma tai linjata
toimintapolitiikkoja on löytää sellaisia
toimintamalleja, jotka mahdollistavat
jatkuvan uudistumisen.6 Nopeasti muuttuvilla markkinoilla yritysten menestymi-

Kuvitus: Ilmari Hakala/Sopiva Design

Mitä ennakoimattomammaksi
työelämä muuttuu, sitä suurempaa
valmiutta yksilöltä itseltään vaaditaan
liikkua työn perässä, opetella uusia
taitoja tai kokonaan uusi ammatti.
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nen ja kannattavuus perustuvat jatkuvaan uudistumiseen.
Kestävä kilpailuetu voidaan saavuttaa, kun organisaatiolla
on kyky nähdä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet
ja kehittää omaa osaamistaan sekä oppimistaan vastaamaan näihin mahdollisuuksiin.7

Joustavaan ja monimuotoiseen osaamisen
ja oppimisen kehittämiseen
Edellä kuvatut muutossuunnat ovat tarkoittaneet työmarkkinoiden näkökulmasta, että osaamista on ylläpidettävä, kehitettävä ja jopa uusittava kokonaan useaan kertaan työuran aikana. Mitä nopeammin teknologia kehittyy
tai yritysten arvonluontiverkosto muuttuu, sitä vaikeampi
koulutusohjelmien tai työnantajaorganisaatioiden on pysyä sen perässä, minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan.
Mitä ennakoimattomammaksi työelämä muuttuu, sitä suurempaa valmiutta yksilöltä itseltään vaaditaan liikkua työn
perässä, opetella uusia taitoja tai kokonaan uusi ammatti.
Oppimistaidot nousevat tällöin keskeisiksi.8
Koulutus kehittyy varmojen totuuksien opettelusta tiedon soveltamisen ja ongelmanratkaisutaitojen suuntaan.
Koulutuksen eri vaiheissa valmistetaan ihmistä entistä
paremmin sietämään muuttuvaa maailmaa ja työelämän
epävarmuutta sekä siirretään painotusta metataitoja kehittävien menetelmien suuntaan. Yhä useampi käytännön
ammattikin edellyttää paitsi syvällistä ammattitaitoa niin
myös kokonaisuuksien ymmärtämistä ja itsenäistä päätöksentekoa sekä kykyä jatkuvaan oma-aloitteiseen ammatillisen pätevyyden ylläpitoon ja kehittämiseen.9
Tämä haastaa samalla opetus- ja TE-hallinnon yhteistyössä työorganisaatioiden kanssa reagoimaan ja tarjoamaan ”täsmäkoulutusta” yksilöiden osaamisen kehittämiseksi. Yksilöllisen osaamisen ja oppimisen kehittämisen
ohella myös yhteisöllinen oppiminen kasvattaa merkitystään. Yhteisöllisellä oppimisella (esimerkiksi oppivat
verkostot) voidaan muun muassa ymmärtää ja selittää
verkostotalouteen liittyviä uusia ilmiöitä sekä tuottaa yhteisten oppimiskokemuksien välityksellä uutta tietoa.10
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Tuotantoverkostoperusteiseen osaamisja koulutustarpeiden ennakointiin

si luoda jatkuvasti päivittyvä ennakointimalli, jossa
hyödynnettäisiin kotimaisten ennuste- ja ennakointiaineistojen sekä asiantuntijanäkemysten ohella
muun muassa kansainvälisiä ennakointitietolähteitä.
Hyödynnettävien ennakointimenetelmien tulisi vastata eri tuotantoverkostojen erityispiirteitä eri painotuksin. Esimerkiksi uutta liiketoimintaa kehittävien,
globaalisti verkostoituneiden klusterien osaamistarpeiden ennakoinnissa olisi tarkoituksenmukaista painottaa toimialarajat ylittävien osaamiskvalifikaatioiden ennakointia, kun sen sijaan kotimaiseen
kysyntään perustuvien toimialaperusteisten alojen
tarkastelut perustuisivat enemmänkin ammatti- ja
toimialaosaamisen ennakointiin. Kehitettävän ennakointimallin tulisi olla sovellettavissa myös alueellisessa ennakointityössä.12
Opetushallinto tulee kehittämään ja pilotoimaan
edellä kuvatun sisältöisen ennakointimallin Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektissa, joka on Opetushallituksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella toteuttama kehittämishanke
vuosina 2015–2018. Projektin tavoitteena on kehittää
ja pilotoida tuotantoverkostoihin perustuva ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida erityisesti aikuisväestön eri aikavälien ja koulutusasteiden (ml.
työvoimakoulutus) osaamis- ja koulutustarpeita.
Kehitettävän ennakointimallin yhtenä keskeisenä
tavoitteena on tuottaa uutta laadullista ja määrällistä ennakointitietoa paitsi ammatti- ja toimialaosaamisesta niin myös toimialarajat ylittävistä osaamiskvalifikaatioista. Kehitettävää ennakointimallia
pilotoidaan valtakunnallisten ja alueellisten ennakointitoimijoiden yhteistyönä liikenne- ja logistiikka-alalla alkuvuonna 2017. Ennakointimallin tuloksia
voidaan hyödyntää muun muassa aikuiskoulutuksen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen,
aikuiskoulutuksen tutkintojen sisällölliseen kehittämiseen, aikuiskoulutuksen tutkintojärjestelmää
koskevien kehittämisehdotusten laadintaan sekä
aikuisväestön oppimisympäristöjen ja -verkostojen
kehittämiseen.13

Globaaleihin tuotantoverkostoihin ja uudistumiskykyyn perustuva ajattelumalli on tarpeen juurruttaa myös osaksi valtakunnallista osaamis- ja
koulutustarpeiden ennakointijärjestelmää. Toimintaympäristön haasteet edellyttävät elinkeinoelämälähtöistä osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittämistä. Ennakointimallien
ja -menetelmien pitäisi pystyä myös uudistumaan
toimintaympäristön muutoksen myötä, jotta ennakointitiedon käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä
osana koulutuksen ohjausta voitaisiin ylläpitää ja
kehittää. Esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeiden
ennakoinnissa perinteisesti hyödynnettyjen ammatti- ja koulutusluokitusten ohella tarvittaisiin osaamisen sisältöihin ja -tasoihin liittyvää uudelleenjäsenneltyä ennakointitietoa (kvalifikaatiot). Lisäksi
ennakoinnissa on tarpeen hyödyntää talous- ja henkilöresurssien vähentyessä nykyistä enemmän eri
alojen asiantuntemusta ja erityisesti hallinnonalojen
välistä yhteistyötä, esimerkiksi kansallisen ennakointiverkoston (KEV), työ- ja elinkeinoministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallinnon organisaatioiden
välillä.11
Edellä mainitut toimintaympäristön muutokset
edellyttävät määrällisen ja laadullisen ennakointiprosessin yhdistämistä verkostoitumisasteeltaan
erilaisten toimialojen lyhyen, keskipitkän ja pitkän
aikavälin vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien ennakoimiseksi. Käytännössä ennakoinnin kehittäminen
edellyttäisi opetushallinnon koordinoimaa ennakoinnin asiantuntijaperusteista toimintamallia tuotantoverkostoittain (vrt. toimialat, toimialaryppäät,
klusterit), joiden lukumäärä olisi noin 15–20 kappaletta. Ennakointiprosessien asiantuntijaryhmissä
tulisi olla edustettuina kaikkien koulutusasteiden
lisäksi ainakin TE-hallinnon, työelämän, työmarkkinajärjestöjen, aluehallinnon, alan tutkimuksen
sekä opiskelijajärjestöjen edustajia. Tavoitteena oli-
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1

1 Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin painopistettä tulee siirtää
osaamisen ennakointiin.

2
3

2 Opetushallinnon osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityön kehittämiseksi tarvitaan
panostamista verkostoyhteistyöhön ja ennakointitiedon jalostamiseen.

4
5

3 Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitietoa tulee tuottaa yhteisillä prosesseilla
vaihtoehtoisten skenaarioiden perusteella.

6
7

4 Ennakointitiedon jalostamisessa ja viestinnässä tulee hyödyntää digitalisaation luomia
mahdollisuuksia.

8

5 Ennakointitiedon vaikuttavuuden vahvistamiseen tarvitaan tiiviimpää ennakointitiedon
tuottajien, työelämän, koulutuksen tarjoajien
sekä päätöksentekijöiden yhteistyötä.

9

OKM (2015) Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
2015:14
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/tr14.pdf?lang=fi

Artikkeli perustuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön
asettaman koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja
valmistelua varten perustetun työryhmän laatimaan raporttiin
Suomi osaamisen kasvu-uralle – ehdotus tutkintotavoitteista
2020-luvulle (OKM 2015) sekä julkaisuun osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämistarpeista (OKM 2016).
Artikkelin kirjoittaja toimi työryhmän asiantuntijasihteerinä.
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Reboot Finland
– 100 esimerkkiä
Suomen uudistamisesta
Tapio Virkkunen, Kehittämispäällikkö, T yö- ja elinkeinoministeriö

Digitalisaatio tuo maailmanlaajuisen kilpailun suomalaisyritysten kotikentälle ja avaa suomalaisyrityksille globaalit markkinat. Perinteisiä yrityksiä ja
toimialoja kuihtuu pois, kun airb&bt, überit, facebookit ja spotifyt mullistavat markkinat. Maailman
50 suurimman yrityksen listalla on tällä hetkellä 38
digitaalisen talouden yritystä, joista useimmat ovat
alle 10 vuotta vanhoja. Seuraavan vuoden aikana lista muuttuu vieläkin nopeammin ja suomalaisyritysten kilpailuasetelma kiristyy entisestään.
Koko kansantalouden tasolla yritysten ja julkisen
sektorin digitalisaatio olisi nopein keino kestävyysvajeiden ja kilpailukykyongelmien ratkomiseen, vaikka energiaa ja palstatilaa kulutetaan moninkertaisesti muihin asioihin. Keskimääräiset työtunnit ovat
olleet pitkään lasku-uralla ja väestön ikääntyminen
vähentää työn määrää edelleen. Kansantalouden
kasvu on valtaosaltaan työn tuottavuuden kasvun
varassa ja siitä noin puolet on syntynyt tieto- ja viestintäteknologiasta viimeisen 20 vuoden aikana.

startupien nopeutta ja ideointikykyä omien tuotteiden ja palveluiden uudistamisessa. Ja sitä, että tutkimuslaitokset, yliopistot ja muut oppilaitokset tuovat oman osaamisensa yritysten käyttöön. Yhdessä
tekeminen tarkoittaa myös sitä, että julkiset organisaatiot avaavat haasteensa laajemman joukon ratkaistavaksi esimerkiksi innovatiivisten hankintojen
kautta. Tästä syntyy lumipalloilmiö, joka lennättää
Suomen uudella asenteella seuraavalle vuosisadalle.
Reboot Finland tekee näkyväksi digitaalisen
murroksen. Suomen vahvuuksia hyödyntäen se voi
tarkoittaa parempia ja monipuolisempia palveluita,
hyvinvointia, kasvua, kansainvälistymistä ja investointeja Suomeen. Hackathonit, ideaverstaat ja muut
avoimen innovaation tavat mahdollistavat nopeat
uudistukset käyttäjien ja ketterien yritysten ideoita
hyödyntäen. Samalla ratkotaan kaikkialla maailmassa kohdattuja haasteita ja luodaan uutta liiketoimintaa suomalaisyrityksille.

Reboot Finland haastaa mukaan

Mikä on Reboot Finland?

Reboot Finland starttaa työ-ja elinkeinoministeriön, Tekesin ja Finpron aloitteesta, mutta todellinen
liikevoima syntyy muualla. Haastamme yritykset,
kaupungit ja muut julkiset organisaatiot mukaan uudelleen käynnistämään omat palvelut tai osa niistä.
Käytännön esimerkit tuovat näkyviin sitä vahvaa,
positiivista ja tulevaisuuteen uskovaa draivia, jota
Suomesta löytyy, vaikka sitä ei yleisen synkkyyden
keskellä aina uskoisikaan. Ensimmäiset hackathonit
järjestetään Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ja niiden
parhaat tulokset tuodaan esiin SuomiAreenalla heinäkuussa 2016. Tästä toiminta laajenee koko maahan paikallisen kiinnostuksen mukaan ja kierroksia
nostetaan kohti Suomen 100-vuotisjuhlia ja siitä
eteenpäin.

Reboot Finland tarkoittaa 100 hackathonia tai ideaverstasta Suomen 100-vuotispäivään mennessä.
Näissä ratkotaan arkielämän, yritystoiminnan ja julkisen sektorin haasteita nopealla kellotaajuudella ja
yhteisvoimin. Tästä syntyy vähintään 100 käytännön
esimerkkiä siitä, kuinka suomalaiset yritykset ja julkiset organisaatiot uudistuvat rohkeasti ja tarjoavat
asiakkailleen entistä parempia palveluita digivälineitä hyödyntäen. Esimerkit osoittavat, että globaali
kilpailu ja digitalisaatio on mahdollista kääntää voitoksi, jos tahtoa löytyy.
Reboot Finlandissa on kyse ennen kaikkea uudesta toimintatavasta, joka perustuu suomalaisen
osaamisen solmukohtien yhteiseen tekemiseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että isot yritykset käyttävät
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Suomi nousuun
aineettomalla tuotannolla!
Petra Tarjanne, Neuvotteleva virkamies, T yö- ja elinkeinoministeriö

Digitalisoituminen on vienyt meidät globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa,
jotta koko yhteiskuntamme hyvinvointi on taattu. Yrityksillämme on haasteena uudistua toimimaan tämän päivän arvoketjuissa tai vastata markkinoiden
tarpeisiin. Yritysten on kyettävä luomaan asiakkailleen enemmän arvoa jotta niiden tuotteet ja palvelut
kävisivät kaupaksi. Nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa yritykset tarvitsevat uusia
työkaluja ja uudenlaista tapaa ajatella onnistuakseen arvon luonnissa. Kasvun mahdollisuudet ovat
olemassa, ne pitää vain tunnistaa.

tutkimustoimintaa, tuotekehitystä tai osaamisen kehittämiseen tarvittavia investointeja. Näissä investoinneissa Suomi on ollut huippuluokkaa jo pitkään.
Koulutuksen ja T&K -toiminnan kautta kasvanut innovaatiotoiminta on tuottanut maailmanmarkkinoilla menestyviä yrityksiä.
Aineeton tuotanto voi olla myös ilman yrityksen
erityistä kehitysinvestointia syntyvää arvonlisää.
Luovan idean tai tunnistetun mahdollisuuden hyödyntäminen, joukkoistetut prosessit tai oikea-aikainen tilaisuuden hyödyntäminen voivat olla keinoja
synnyttää asiakkaalle arvoa. Tästä osaamisesta on
muodostunut uutta yritysten käyttämää palveluliiketoimintaa jolla erityisesti vaikutetaan yritysten kilpailukykyyn. Näistä palveluista on myös tullut uusi
kauppatavara ja etenkin vientituote kovaa vauhtia
digitalisoituvassa maailmassa.
Aineettoman tuotannon voi jaotella monesta eri näkökulmasta erilaisiin ryhmiin. Oleellista on, että tuotanto synnyttää asiakkaalle lisäarvoa, josta asiakas
on valmis maksamaan.

Mitä on aineeton tuotanto?
Aineettoman arvon luonti, aineeton tuotanto on
yrityksen oman älyllisen eli aineettoman pääoman,
kuten osaamisen, asiakasymmärryksen, yrityskulttuurin sekä brändien merkitystä hyödyntävää tuotteiden ja palveluiden luontia ja muokkaamista. Aineeton tuotanto synnyttää aineetonta pääomaa.
Usein aineeton tuotanto vaatii yritykseltä erityistä panostusta pääoman synnyttämiseksi, kuten

AINEETTOMAN PÄÄOMAN OSA-ALUEET
DIGITALISOITU TIETO

INNOVAATIOPÄÄOMA

TALOUDELLISET KOMPETENSSIT

Ohjelmistot
Tietokannat

Tutkimus ja tuotekehitys
Immateriaalioikeudet
Muotoilu

Inhimillinen pääoma
Prosessit ja järjestelmät
Organisaatiorakenteet
Liiketoimintamallit
Markkinatieto
Verkostot
Brändit

Lisäksi mm. arvot, kulttuuri ja työilmapiiri kuuluvat aineettomaan pääomaan.

Lähde OECD: Aineettoman pääoman määritelmä perustuu OECD:n määritelmään ”knwoledge based capital”.
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RAKENTEET JA TIETO:

Yritysrakenteet Strategia Prosessit
Palvelusopimukset Digitaaliset järjestelmät
(softat, data, pilvi) Ammattisalaisuudet
(kaavat, koodit, reseptit) Franchising Sopimukset
Tilauskanta
Liikkeenjohdon tai asiakaspalvelun oivallukset saattavat olla investointikustannuksiltaan vaatimattomia, mutta ne ovat nopeita toteuttaa. Tällaisissa tapauksissa liiketoiminnan menestykselle on tärkeämpää asiakkaalle tuotetun arvon lisä kuin sitä suojaavat sopimukset. Nopeus ja
ketteryys palvelumallien muutoksissa tuovat kilpailuedun jota ei ehkä
voitaisi sopimuksilla tuottaa tai suojata. Ensimmäisenä palvelua tarjoava
yritys luo uudet normit joita asiakkaat seuraavat.

INHIMILLISET KYVYT:

Asiakkuudet ja asiakkuussuhteet & muut verkostot
Maine / Goodwill Inhimillinen pääoma (tiedot, taidot,
koulutus, osaaminen, johtaminen, tiimin vahvuus, tiedon
analysointi) Arvot Ideat ja mahdollisuudet Ilmiöt
Sijainti Joukkoistamalla syntyvät palvelut tai tuotteet
Palvelulähtöinen asiakassuhde on syrjäyttämässä tuotantolähtöisen ajatusmallin uudessa talouselämässä. Hissejä valmistavan Kone Oyj:n liikevaihdosta suurimman osan tuo hissien asennus ja huolto. Asiakkuuksien
hoitamisessa tärkeämmäksi nousee tyytyväisyys tuotteeseen liittyvään
palveluun kuin tuote itse. Palvelun kehittäminen edellyttää asiakkaan
tarpeiden ja arvojen ymmärtämistä, kulttuurisien tekijöiden tai ilmiöiden
tuntemusta tai vaikkapa vain nopeasti kerättyä ja analysoitua tietoa.
Yksityiset palvelut ovat puolet kansantaloudesta – siksi niiden kehittäminen on ehdottoman tärkeätä. Kun ennen ajateltiin, etteivät palvelut
kasvata kansantaloutta, on tilanne tänään toinen. Palvelut ovat kansainvälistyneet ja lisenssien kautta ne voivat valloittaa maailmaa laajasti. Parturiketju MRoom on oiva esimerkki konseptista ja brändistä, joka on jo
matkalla Yhdysvaltoihin. Miesten hiustenleikkuu vuosimaksua vastaan on
oivallus, josta on syntynyt uusi menestystarina.
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Tieteellinen ja luova omaisuus Patentit Lisenssit
Rojaltit Tutkimus Tuotekehitys Design Brändi
Tavaramerkki ja nimi IPR Innovaatiot Domainit
Taiteellinen ja luova työ

MITEN aineettomalla tuotannolla
menestytään?

Aineetonta pääomaa ja sen suojaa ei pidä unohtaa.
Varsinkin pienemmille yrityksille suojaamisen mekanismit ovat välillä haastavia. Patenttien ja lisenssien
rinnalle nousee yhä useammin kysymys tekijänoikeuksien hyödyntämisestä, tavaramerkin tai mallin
suojaamisesta. Tietoa ja osaamista yrityksissä tarvitaan enemmän, varsinkin kun kilpailu on yhä kansainvälisempää.

Aineettoman tuotannon avulla yritysten tuottavuus
kehittyy oikeaa reittiä: uudistamalla, työllistämällä
ja asiakkaan tarpeet huomioon ottamalla. Keskeistä aineettomassa tuotannossa on asiakkaan tarpeiden ja asiakaskokemuksen ymmärtäminen. Erilaiset
verkostot ja yritysten ekosysteemit muodostavat
ympäristöjä joissa asiakkaan ymmärtäminen kehittyy. Digitalisoituminen on luonut uusia alustoja ja
ansaintamalleja, jakelumalleja ja palvelukonsepteja.
Median murros on hyvä esimerkki nopeasti muuttuneesta ja monimutkaistuneesta toimintaympäristöstä, jossa yritykset joutuivat nopeassa tahdissa
miettimään uudelleen koko roolinsa. Uudet jakelukanavat ja toimintamallit ovat nopeasti korvanneet
perinteisen printtimedian ansaintamallit. Vastaavanlainen muutos koskee kaikkea verkossa toimivaa liiketoimintaa, ja vähitellen yhä suurempi määrä tuotteita ja palveluita on yhteydessä verkkoon, jolloin
uusien mahdollisuuksien määrä ja kirjo on valtava.
Tuotteiden ja palveluiden erottuminen globaalista tarjonnasta on jatkuvasti kasvava haaste. Erilaista
luovaa osaamista hyödyntämällä, kuten muotoilulla,
viestinnällä ja markkinoinnilla tai kattavan brändin
rakentamalla, voi erottua muista. Yhtä hyvin asiakkaan tarpeet ja arvot voivat olla pohjana tuotteen tai
palvelun suunnittelulle. Tarvitaan uudenlaisia tilastoja ja mittareita kuvaamaan muutosta ja kertomaan
markkinoiden aukoista ja mahdollisuuksista. Samoin
IPR:n (Intellectual Property Rights) arvon tunnistaminen pk-yrityksissä sekä osaaminen niiden hyödyntämiseksi tarvitsevat julkista panostusta. Aineettomassa tuotannossa on kasvun varaa.

MIKSI aineeton tuotanto on
talouden elinehto?
Vuonna 2013 Suomen teollisuuden aineettomat
investoinnit ylittivät aineelliset investoinnit. Tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys yrityksille
ohitti tuotantoympäristöjen rakentamiseen tehdyt
panostukset. Vaikka voisi olettaa toisin, pysyy suomalaisten suuryritysten aineeton omaisuus yleisemmin Suomessa kuin aineellinen omaisuus. Vaikka
tavaran tuotanto tapahtuisikin muualla, on aineeton
pääoma ja sen synnyttämä tuotto aina ohjattavissa
Suomeen, missä se hyödyttää kansantalouttamme.
Aineeton tuotanto on myös merkittävä tapa tehdä kasvu- ja kannattavuushyppäyksiä. Hyppäys
voi tapahtua monella tavalla. Vähäiset muutokset
johtamiskäytännöissä voivat johtaa suuruusluokaltaan jopa kymmenen prosentin tuottavuushyötyihin
(OECD 2013). Yrityksen uudet toimintatavat esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseksi tai asiakasymmärryksen lisääminen palautetta systemaattisesti keräämällä ja analysoimalla voivat myös ratkaisevasti
muuttaa yrityksen kannattavuutta.

22

MROOM VEI PARTURIKETJUN MAAILMALLE
Menestystarinaan tarvitaan kaksi parturia,
annos innostusta ja halu kansainvälistyä.
M-Room kasvaa Suomessa ja ulkomailla.
Suomalaismies kehuu tyylikästä parturiliikettä Yhdysvalloissa, Seattlessa. Parturi kysyy, onko mies käynyt kotimaassaan MRoomissa? Mies vastaa, ettei meillä Suomessa
tällaista ole. Parturi sanoo, että kyllä on! MRoom-ketju on kotoisin Suomesta.
Toni Kylätasku ja Petri Sipiläinen perustivat MRoomin, ensimmäinen liike avattiin Tampereelle vuonna 2008. Parturiliikkeitä on nyt 70 ja niistä 63 Suomessa. Muita
MRoom-maita ovat Ruotsi, Viro, Saksa, Espanja ja Yhdysvallat. Tänä vuonna ulkomaille
avataan kymmenisen uutta liikettä: Tallinna, Tartto, Riika, Malaga, Berliini ja Yhdysvallat. Vuoden 2017 tavoite on sata liikettä.

Palvelu miesten mieleen
Kun Sipiläinen ja Kylätasku perustivat ketjun, he olivat toimineet yrittäjinä yhteensä
jo vuosikymmeniä. He tunsivat alan ja miesasiakkaat. ”Mies suhtautuu hiustenleikkuuseen hommana, joka pitää hoitaa. Lähdimme tekemään parturikäynnistä helpon palvelun ilman ajanvarausta”, Sipiläinen sanoo. Klubiasiakas maksaa vuosimaksun ja saa sillä
joitakin etuja, joista tärkein on, että klubikortilla pääsee mahdollisen jonon kärkeen.

Me hypetämme
Moni päivittelee parturiyrittäjien uskallusta liiketoiminnassa. Sipiläinen vertaa riskinottoa osakesijoittamiseen. ”Älä laske, paljonko voit hävitä vaan, mikä on riskin suhde
onnistumiseen ja lähde rohkeasti liikkeelle”, hän neuvoo. Ja aina voi kokeilla! Niin parturiyrittäjät tekivät alussa ja niin he tekevät nytkin. Kun mieleen pulpahtaa uusi idea,
he kaksi eivät ensin pohdi riskejä. ”Mietimme mahdollisuuksia ja sitä kaikkea kivaa,
mitä uudesta voi seurata ja hypetämme. Vasta lopuksi katsomme riskejä”, Kylätasku
sanoo.

Pysähtymisen vaara
”MRoom on saanut monta palkintoa innovatiivisuudesta. Jos alamme rajata kaikkea
ylitarkasti, emme ole enää innovatiivisia. Pysähtyminen on vaarallinen tila, samoin jo
saavutetun liika suojelu. Innovatiivisuuteen sisältyy ajatus siitä, mitä yritys voi olla”,
Sipiläinen sanoo. Ketju olisi esimerkiksi voinut jäädä Suomeen, mutta kansainvälistyminen on niin kiehtovaa. ”Pitää maalata isosti”, Sipiläinen tekee kädellään laajan kaaren
ilmassa.
Tiina Torppa
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Miten pk-teollisuusyritys voi
menestyä tulevaisuudessa?
Jaakko Paasi, Johtava tutkija
VTT:n For Industry -ohjelman Business Models -moduulin vetäjä

Mitkä ovat tulevaisuuden markkinat suomalaisille
valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ensi vuosikymmenellä?
Minkälaisia tuotteita tarvitaan tulevaisuudessa?
Minkälaiset liiketoimintamallit luovat onnistumisen?
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on luonut neljä skenaariota 2020-luvulle.14 Tutkimus on osa VTT:n For Industry -kärkiohjelmaa, jonka tavoitteena
on parantaa suomalaisen valmistavan teollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä.
Skenaariot luotiin yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.
Skenaariot rakennettiin kahden tulevaisuuden mahdollisia liiketoimintaympäristöjä kuvaavan avainsanaparin avulla: globaali-paikallinen ja kasvu-niukkuus. Sanapari globaali–paikallinen viittaa valmistuksen ja markkinoiden arvoketjuihin: ovatko ne globaaleja vai paikallisia. Sanapari kasvu–niukkuus taas
viittaa markkinoihin: onko siellä ajurina taloudellinen kasvu vai tuotannontekijöiden, esim. raaka-aineiden, niukkuus.
14 Skenaariotyön raportti löytyy linkistä: www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2016/V8.pdf
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SANAPARIEN MUKAISET SKENAARIOT OVAT SEURAAVAT:

GLOBAALI KASVU: Tulevaisuuden digitalisoitunut, vapaakaupan maailma, missä asiakkaat ja arvoketjut ovat
maailmanlaajuisia, ja kilpailu on erittäin kovaa. Asiakkaiden ostovoima on hyvä, mutta heidän tarpeensa ja
kiinnostuksen kohteet muuttuvat nopeasti. Markkinatietoiset ja ketterät yritykset voivat onnistua erikoistuneilla markkinoilla. Teknologian taso ja laatu ovat korkeita, ja kansainvälisen kaupan taidot korostuvat.

PAIKALLINEN KASVU: Paikallisesti tuotettuja tuotteita tai palveluita, joilla on paikalliset markkinat (Suomi,
Pohjois-Eurooppa, EU). Paikallisuuden korostaminen
on kuluttajalähtöinen vapaaehtoinen trendi, jonka taustalla on ihmisten väsyminen globalisaation tuomiin
haasteisiin. Yritykset, joilla on tarjota asiakkaalle omaan
osaamiseen perustuvia korkeatasoisia ja innovatiivisia
tuotteita, voivat tässä maailmassa menestyä.

Esimerkki suomalaisen pk-yrityksen tuotteesta:
Puettava teknologia, joka on erikoistunutta ja
sisältää korkeaa teknologiaa.

Esimerkki: Design-vaate suomalaisista raakaaineista esimerkiksi sellukuidusta, koska
paikallisuus on valttia.

GLOBAALI NIUKKUUS: Joidenkin raaka-aineiden
ja komponenttien saatavuus ja korkea hinta ohjaavat
vahvasti liiketoimintaa ja markkinoita. Kiertotalouden
merkitys korostuu. Menestyjät tuottavat resurssitehokkaasti kestäviä tuotteita ja löytävät niille erikoistuneet
maailmanmarkkinat. Globaalit arvoverkostot ja kansainvälisen kaupan taidot korostuvat.

PAIKALLINEN NIUKKUUS: Maiden tai unioneiden välille on rakennettu raja-aitoja, jotka rajoittavat merkittävästi raaka-aineiden ja ihmisten liikkuvuutta. Puute
joistakin tuonnin varassa olevista kriittisistä raaka-aineista tai tuotteista on keskeinen ajuri liiketoiminnan
uudistamiselle. Paikallisten materiaalien tehokas käyttö
nousee tärkeään rooliin. Niukkuuden oloissa pärjäävät
verkostoitumiskykyiset moniosaajat, jotka kykenevät
soveltamaan osaamistaan isompien kokonaisuuksien
muodostamiseksi.

Esimerkki: Erityisen hyvin kulutusta kestävä
vaate, koska kestävyys on valttia.

25

Esimerkki: Kulutustuote tai arkivaate, koska
halpatuonti Aasiasta pitää korvata paikallisella
tuotannolla .

Kaikki neljä skenaariota korostavat sitä, että menestyäkseen tulevaisuuden markkinoilla yrityksellä tulee olla oma tuote. Se, millaisilla tuotteilla ja palveluilla tulevaisuudessa sitten voi menestyä, riippuu skenaariosta. Pelkkä oma tuote ei sinänsä vielä riitä
menestykseen. Ratkaisevan tärkeää menestykselle on se, miten tuote on konseptoitu
ja millaisella liiketoimintamallilla se tuodaan markkinoille. Digitalisaatio tulee muuttamaan liiketoimintamalleja radikaalisti kaikilla toimialoilla kaikissa skenaarioissa.
Muutos menneestä tulevaan on jo käynnissä. Historia on osoittanut, että äkilliset
muutokset tarjoavat parhaat mahdollisuudet menestykseen sellaisille yrityksille, jotka ovat valmiit nopeasti reagoimaan muutoksiin.

Koska 2020-luvun liiketoimintaympäristö tulee poikkeamaan merkittävästi
siitä maailmasta, missä me elämme tänään, skenaariotyön tärkeimmät
opit voikin kiteyttää kahteen asiaan:

1. Suomen pk-teollisuuden tulevaisuuden
kilpailukyky syntyy nopeasta reagoinnista
toimintaympäristön muutoksiin.
2. Yrityksen tulee nähdä toimintaympäristön
muutos mahdollisuutena.
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MUOVIKASSIN VOITTAJA
Uusiutuva, uusiokäytettävä ja kevyt pakkausmateriaali Paptic on
unelmatuote. Sen valmistus työllistää paperikoneet ja muovikassien
jalostuskoneet, joiden käyttöä muuten uhkaa jo alasajo.
Muovikassilla ei mene hyvin. Kukapa ei muistaisi kuvia valtamerissä kelluvista, jättiläismäisistä muovijätelautoista. Niiden havahduttamina Englannissa muovikasseille
lätkäistiin viime lokakuussa viiden pencen hinta. Se romahdutti kassien käytön hetkessä lähes 80 prosentilla. Ainakin yksi muovikassitehdas Britanniassa on jo pannut
lapun luukulle ja lopettaa toimintansa. Vastaavasti Suomessa perinteisillä paperitehtailla ollaan silmät ja korvat avoinna uusille innovaatioille. Kalliille paperikoneille ja
niiden käyttäjille pitäisi saada uutta työtä, kun paperin myynti yskii.
VTT:llä sen sijaan pohdittiin pari vuotta sitten, että muovikassille pitäisi löytää korvaava tuote. Jonnekin kun tavarat on pakattava jatkossakin. Tutkimuspakissa oli
muutama teknologiayhdistelmä, joita lähdettiin kehittämään eteenpäin. Tavoitteena
oli tehdä uuden sukupolven entistä parempi paperi, paperi 2.0. Sillä olisi muovimaisia
ominaisuuksia, se joustaisi ja kestäisi kuorman. Samalla tuote olisi kierrätettävä, luonnossa hajoava, ja paperin lailla se valmistettaisiin uusiutuvasta materiaalista kuten
puukuidusta.

Seppälä edelläkävijänä
Nyt markkinoilla on Paptic (paper + plastic), ja suomalainen muotiketju Seppälä pakkaa asiakkaidensa ostokset ensimmäisenä yrityksenä maailmassa siitä valmistettuihin kasseihin. Kassin kyljessä on teksti, joka kertoo, että Paptic valmistetaan suomalaisesta puusta Suomessa.
Espoon Otaniemessä Papticia valmistavan Papticin toimitusjohtaja Tuomas Mustonen hoitaa hommiaan minuuttiaikataululla. Mustonen on innoissaan. Vuosi sitten
keväällä hän lähti kollegansa Esa Torniaisen kanssa ensimmäiselle rahanhakukierrokselle. Huhtikuussa perustettiin yritys. Hänestä on hienoa viestiä maailmalle, että
Paptic valmistetaan juuri niillä paperikoneilla, jotka ovat uhanneet jäädä käyttämättömiksi. Tarinan kruunaa se, että Paptic-kassit tehdään samoilla koneilla kuin edeltäjänsä muovikassit. Uuden tuotteen tekemiseen ei siis tarvita uusia, suuria investointeja.
Paptic-materiaalin kehitystyö jatkuu, mutta haluamme sen tuotantoon ja käyttöön
saadaksemme mahdollisimman paljon palautetta kuluttajarajapinnasta. Siten voimme oppia ja parantaa toimintaamme.”
”Heti ensimmäiset asiakaspalautteet kertoivat, että Papticin selkeästi muovista ja paperista eroava tuntuma ja ulkonäkö ovat markkinoinnillinen etu. Ne viestivät kuluttajalle sen ympäristöystävällisyydestä”, Tuomas Mustonen sanoo.
Minna Juti
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Kuvitus: Ilmari Hakala/Sopiva Design
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Digitalisoituvat

yritykset menestyvät
Riitta Varpe, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta

Yritykset, jotka osaavat
hyödyntää digitalisaation
mahdollisuudet, menestyvät.
Ja yritykset, jotka jäävät
digitalisaation kelkasta,
surkastuvat. Digitalisoituminen
vaatii uutta osaamista ja
muutosjohtamista.

aidosti globaalit ja toimialojen ja maiden rajat ovat
hävinneet.
Digipalveluyritykselle avautuu rajattomat mahdollisuudet tehdä kauppaa, mutta itsestään myyntiä
ei synny. Tarvitaan kykyä kasvaa, voimavaroja ottaa
riskiä, kansainvälisen markkinoinnin osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä hyviä verkostoja.
Digitaalisessa ympäristössä myös innovointiprosessit, ansaintalogiikat ja palvelukonseptit sekä
jakamistalouden ja verkostojen mahdollisuudet ovat
uudenlaiset. Internet-taloudessa yrityksen arvo voi
lisääntyä eksponentiaalisesti käyttäjien määrän
kasvaessa, minkä vuoksi asiakaskokemusten kehittäminen ja vaihtoehtoiset jakelutiet ovat entistäkin
tärkeämpiä.

Digitalisoijat kasvavat ja kasvajat digitalisoivat.
Muun muassa tämä selveni Paltan teettämästä Digitaloudesta kasvua -tutkimuksesta, joka tehtiin yli
tuhannen palveluyrityksen joukossa kuluvan vuoden
keväällä.
Digitalisointi antaa mahdollisuuksia parempaan
tuottavuuteen, uusiin liiketoimintamalleihin ja kansainvälisen kasvuun. Tulevina vuosina robotit ja algoritmit tekevät yksinkertaiset työt, ja työn tekemisen kustannukset lähenevät nollaa.
Digitalisoinnin laiminlyönti merkitsee putoamista kelkasta. Yritykset, jotka jättävät digikortin hyödyntämättä, joutuvat enemmin tai myöhemmin suuriin vaikeuksiin. Kilpailijat ajavat niiden ohi.
Paltan tutkimus osoittaa suoran yhteyden digitalisoitumisen, kansainvälistymisen ja kasvun välillä. Voimakkaimmin kasvuhakuisista yrityksistä 96
prosenttia on digitalisaation hyödyntäjiä ja suunnannäyttäjiä. Samoista voimakkaimmin kasvavista
yrityksistä yli puolet vie palveluja ja runsas puolet
aikoo laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa.
Mikäli suomalaiset palveluyritykset aikovat kasvaa, on niiden pakko kansainvälistyä. Digitaalinen
talous ei tunne taantumaa, ja kansainvälinen palvelukauppa kasvaa noin 10 prosentin vuosivauhdilla. Lisäksi teollisuus palveluistuu. Markkinat ovat

Tunne asiakkaasi
Digitalisaatio näkyy asiakkaiden odotuksissa ja ostokäyttäytymisessä. Ne palvelut, joiden ostaminen
on helppoa, hinta kohdallaan ja joiden tuottama
asiakaskokemus on hyvä, menestyvät markkinoilla.
Mutta monella yrityksellä on asiakkaita, jotka haluavat kuluttaa palveluita vanhalla mallilla. Yrityksen on
tehtävä strateginen päätös, millä palveluiden yhdistelmällä se jatkaa toimintaansa.
Digitalisaation hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja tietämystä
asiakkaan käyttäytymisestä. Yrityksen pitää osata
hyödyntää eri lähteistä tulevaa dataa ja yhdistellä
sitä. Kuluttajan tarpeita tulee tutkia jatkuvasti, analytiikan hyödyntämisen merkitys korostuu.
Digitaalinen muutos edellyttää myös uutta johtamista. Modernit organisaatiot remontoivat toimistonsa ja tietojärjestelmänsä tukemaan työn digitaalista tekemistä. Töitä voidaan tehdä missä vain ja
milloin vain. Tämä vaatii uutta myös yrityskulttuurilta: on pystyttävä luomaan luottamuksen ilmapiiri ja
mittaamaan läsnäolon sijasta tuloksia.
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Asiakaslähtöistä myyntiä,
automatisoitua markkinointia
Myyynti- ja markkinointiprosessit on uudistettava. Kun aiemmin palkittiin pelkästä tehokkuudesta, yhä useammin tulisi
kiinnittää huomiota asiakkaan palvelemiseen. Myyjä, joka
tuntee asiakkaan tilanteen, tuotteensa ja palvelunsa sekä teknologian niiden taustalla, tarjoaa hänelle parhaiten sopivaa
palvelua – ja tekee eniten kauppaa. Kansainväliset markkinapaikat ja operaattorit haastavat perinteiset myyntiverkostot.
Digitaalinen maailma siirtää valtaa asiakkaalle, koska mittaaminen muuttuu läpinäkyväksi. Jos verkkosivut tai -palvelu
ei tarjoa hyvää käyttökokemusta, on toiselle sivustolle siirtyminen vain yhden klikkauksen takana.
Markkinoinnin prosesseista voi automatisoida valtaosan,
mikä tuo myös markkinointiin uutta systematiikkaa. Automatisointi ei tarkoita sitä, että henkilökunnan ei tarvitsisi osallistua markkinoimiseen. Päinvastoin: automaatio systematisoi
prosessin ja varmistaa, että myyjä hoitaa oman osuutensa oikeaan aikaan.

Kilpailija tulee yllättävästä suunnasta
Digitaalisessa murroksessa myös kilpailijakenttä muuttuu.
Päivittäistavarakaupan toimija voi ryhtyä tarjoamaan pankkipalveluja ja pankki terveydenhoitoa. Uudet kilpailijat saattavat
tulla odottamattomista suunnista ja yrityksen on pidettävä jatkuvasti silmänsä avoimina.
Digitaalisessa maailmassa muutosnopeus kasvaa. Liikkeelle pitää päästä mielellään ennen muita, sillä varhaiset
uuden teknologian hyödyntäjät vetävät nopeasti puoleensa
valtavan määrän asiakkaita.
Tärkeintä muutoksessa on pitää toiminnan keskiössä kaksi asiaa: oma osaaminen ja asiakas. Asiakaskokemuksesta on
tullut digitalisaatiossa uudissana. Se on vakiintunut suomen
kieleen muutaman viimeisen vuoden aikana ja useissa yrityksissä keskeinen kehittämisenkohde on asiakkaan kokemuksen kehittäminen sekä fyysisesti että varsinkin verkossa.
Erityisesti digitaalisessa ympäristössä asiakasta on kuunneltava koko ajan ja hänen käyttäytymistään pitää seurata.
Tässä piilee myös suuri riski. Jos esimerkiksi asiakaspalautteen kerääminen on automatisoitu niin, ettei kyselyn lähettämiseen pääse vaikuttamaan mahdollisen pieleen menneen
asiakaskokemuksen jälkeen, kysely toimii itseään vastaan: se
ärsyttää.
Digitalisaatio koskee kaikkia yrityksiä: kampaamoja, partureita, pesuloita, liike-elämän palveluita, hallinto- ja asiantuntijapalveluita – ja kaikkia muita. Digitalisaatioon pitäisi herätä
ennen kuin markkinoille tulee toimija, joka pistää kilpailutilanteen kokonaan uusiksi.

30

Murroksen keskellä parhaiten tuntuvat nyt menestyvän ne yritykset,
jotka eivät tee vain sitä mitä muut toimialalla tekevät, mitä lähimmät
kilpailijat tekevät tai mitä asiantuntijoiden mielestä tulisi tehdä, vaan
tekevät asioita, jotka todella koskettavat asiakkaiden elämää.

OP MENESTYY DIGITAALISESSA
MURROKSESSA PARANTAMALLA
ASIAKKAIDEN ELÄMÄÄ
Vain uudistumishaluiset toimijat voivat menestyä
OP Ryhmä on onnistunut uudistumaan ja kasvattamaan asiakasliiketoimintaansa
keskellä finanssialan kiihtyvää turbulenssia. ”Digitaalisessa maailmassa muutosvauhti kiihtyy ja vain uudistumishaluiset toimijat voivat menestyä ja luoda lisäarvoa toimintaympäristölleen sekä asiakkailleen”, kuvaa pääjohtaja Reijo Karhinen yrityksen
tavoitteita. Yhtiö on kertonut haluavansa nousta asiakaskokemuksen edelläkävijäksi
muotoilun avulla. Miten OP aikoo tehdä kaiken tämän?

Nöyryyttä, herkkyyttä ja ketteryyttä
OP:lla asiakaskeskeisyys tarkoittaa siis nöyryyttä asiakkaiden tarpeille ja herkkyyttä
asiakkaiden elämänmuutokselle. Menetelmien tasolla he käyttävät palvelumuotoilua,
design-ajattelua ja ketterän kehittämisen tapoja uusien palvelukonseptien kehittämiseen. Luoma kertoo, miten “viime vuonna ja tänä vuonna olemme tehneet systemaattisesti Googlen design-sprinttiä alkuvaiheen projekteille, joissa edetään hyvin
nopealla syklillä. Muutaman päivän sprintissä aloitetaan hyvin syvällisestä aihepiirin
ymmärtämisestä ja olettamuksista mitä asiakas tarvitsee, joita välittömästi testataan
asiakkaiden kanssa.”
Luoma kertoo, kuinka heillä on tällä hetkellä “työn alla kymmenen projektia liittyen
erilaisiin teemoihin ja repeämäkohtiin, joissa olemme havainneet että maailmassa tapahtuu merkittävä muutos ja joka näkyy ihmisten arjessa.” Yksi käytännön esimerkki
tällaisesta projekteista on 2014 lanseerattu ja monesti palkittu mobiilisovellus Pivo,
jolla voi pitää kirjaa omista maksutapahtumista ja hoitaa mobiilimaksuja. Ilman rohkeaa asiakaskeskeisyyttä Pivokaan ei ehkä olisi menestynyt. Luoma kertoo, kuinka
palvelun idea koki merkittävän muodonmuutoksen, kun se altistui asiakkaille. “Lähdimme tekemään mobiilimaksamista, mutta kun Pivo lanseerattiin, niin teimmekin
radikaalin suunnanmuutoksen ja jätimme maksaminen pois tuotteesta. Kukaan meistä ei osannut arvioida etukäteen, että palvelun tärkein ominaisuus olikin uusi tapa
näyttää saldo. Asiakaskohtaamisista löytyivät asiat joissa oikeasti on arvoa.”
Nuppu Gävert, Ville Tikka
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Pääomasijoittajat
kasvun rakentajina
Artturi Tarjanne, Partner, Nexit Ventures

Vuonna 2015 pääomasijoittajat sijoittivat suomalaisiin kasvu
yrityksiin yhteensä yli miljardi euroa: 122 miljoonaa euroa
alkuvaiheen Venture Capital -sijoituksia ja 923 miljoonaa euroa
hieman kypsempiin yrityksiin kohdistuneita, buyout-rahastoista
tehtyjä sijoituksia. Sijoitusaktiivisuus oli pitkän aikavälin trendejä
korkeammalla – viime vuosina pääomasijoitusten kokonaismäärä
on vaihdellut tyypillisesti 0,6 – 1 miljardin euron välillä.

kasvuyritysten toimesta. Tiivistetysti voi sanoa, että
Yhdysvalloissa rakennemuutos on sekä jatkuvaa
että tehokasta ja pääomasijoittajilla on tämän prosessin katalyyttinä keskeinen rooli.17
Suomessa Venture Capital -toiminta aktivoitui
ja kiihtyi 90-luvulla, mutta ajautui vuoden 2000 teknokriisin myötä vaikeuksiin. Sama taantuma nähtiin laajemmin koko Euroopassa. Nyt yli kymmenen
vuotta myöhemmin eletään uutta kasvuvaihetta, erityisen positiivista on havaita nuorten akateemisesti
koulutettujen laaja kiinnostus kasvuyrittäjyyteen. On
tärkeää saada kunkin ikäryhmän motivoidummat ja
lahjakkaimmat yksilöt innostumaan yrittäjyydestä,
sillä vain kaikkein parhaimmat menestyvät kovan
kansainvälisen kilpailun keskellä.

Yli 100 000 työpaikkaa
Pääomasijoittajat ovat kasvuhakuisia omistajia. Pääomasijoittajien merkitys yritysten kasvun ja kehityksen nopeuttajina on osoitettu lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mitattiin menestystä sitten
liikevaihdolla, kansainvälistymisellä tai työllistämisellä.15
Pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 25 miljardia euroa. Nämä työllistävät lähes 130 000 henkilöä,
noin 10 prosenttia Suomen yksityisen sektorin työvoimasta.16

Kuva: iStock.com/Maxiphoto

Venture Capital – uusien
menestystarinoiden luominen

Suomen huipulle kuudessa vuodessa

Suomalainen pääomasijoitustoiminta on kansainvälisiin huippuihin vertailtuna melko nuorta ja pienimuotoista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Venture
Capital -sijoittaminen alkoi pian toisen maailmansodan jälkeen ja on maan bruttokansantuotteeseen
suhteutettuna yli kymmenkertaisella tasolla Suomen
panostuksiin verrattuna.
Pääomasijoitustoiminnan vaikutukset Yhdysvaltain kansantaloteen ovat järisyttäviä. Yhdysvaltain
pörssiyhtiöstä Venture Capital -rahoitusta saaneiden
osuus kaikkien pörssiyritysten markkina-arvosta on
noin 20 prosenttia ja edelleen osuus T&K-menoista
peräti 44 prosenttia. Fortune 500 -listan 1950-luvun
yrityksistä lähes 90 prosenttia on syrjäytetty uusien

Tuore ETLA:n raportti osoittaa, että myös tuloksia on
saatu aikaan: pääomasijoittajien rahoittama Supercell nousi kuudessa vuodessa kymmenen suurimman yrityksen joukkoon Suomessa tuotettua arvonlisää mitattaessa.
Positiivisen trendin jatkuessa Suomella on reilun
vuosikymmenen päästä merkittävästi vahvemmat
resurssit kiihdyttämässä elinkenoelämän kasvua ja
rakennemuutosta – riittävä määrä kansainvälisesti
kokeneita kasvuyrittäjyyden ammattilaisia. Kaikkein
tärkein kysymys onkin, kuinka varmistamme nuorten huippuyksilöiden kiinnostuksen jatkossakin kasvuyrittäjyyteen.
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Buyout – kasvun kiihdyttäminen
Buyout-sijoittaminen on onnistunut luomaan Suomessa jo
varsin vakiintuneen roolin. Rahastojen hyvät tuotot eläkeyhtiöille ovat helpottaneet uusien rahastojen keruuta ja luoneet
useita menestyksekkäitä sijoittajatiimejä.
Buyout-sijoitukset vaikuttavat usein kansantalouteen
Venture Capital -sijoituksia nopeammin: jo hyvässä kasvussa olevan kannattavan yrityksen kiihdyttäminen tuottaa tyypillisesti lyhyen aikajänteen mittareilla enemmän kasvua ja
verotuloja kuin täysin uuden yhtiön rakentaminen nollasta.
Suomalaisten buyout-sijoittajien maine on kansainvälisesti vertailtuna varsin positiivinen. Suomen pienillä markkinoilla buyout-toiminta onkin ennen kaikkea panostamista
pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen eikä niinkään
suuryritysten uudelleen strukturointeihin.

Tehokas tapa edistää kasvua ja
nopeuttaa rakennemuutosta
Kokonaisuutena tarkasteltuna pääomasijoittaminen on varsin tehokas keino katalysoida kasvua ja edistää elinkeinoelämän rakennemuutosta. Samalla pääomasijoittaminen on
ollut erittäin tuottoisa sijoitusmuoto suomalaisille työeläkerahastoille.
Suomen kansantalouden kannalta on tärkeää, että ammattimainen pääomasijoitustoiminta kasvaa ja kehittyy
edelleen. Potentiaalisena uhkakuvana näkyy mm. tiukentuva
EU-regulaatio, joka tuntuu erityisen raskaana Suomen kaltaisessa pienessä markkinassa. Kansainvälisesti verrattuna
kaikki suomalaiset rahastot ovat pieniä ja sen johdosta resursseiltaan varsin rajallisia. Jokainen lisäys byrokratiaan ja
viranomisraportointiin on pois kohdeyritysten kasvattamisesta ja hankaloittaa uusien pääomien keräämistä.
Toinen haastava trendi on ollut eläkepääomien keskittyminen muutamaan suureen työeläkeyhtiöön. Näille kymmenien miljardien sijoitusmassoille suomalaiset rahastot ovat
usein liian pieniä. Erityisesti VC-rahastoilla on ollut vaikeaa
kerätä yksityistä pääomaa uusiin rahastoihin, julkisen rahan
osuus onkin VC-rahastoissa noussut hälyttävän korkealle. Kaikki keinot yksityisten pääomien aktivoimiseksi ovat
tervetulleita. Tästä esimerkkinä Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen ajama säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen
pääomasijoitusrahastoihin tekemien sijoitusten neutraali
verokohtelu.

15 http://www.fvca.fi/tietokeskus/vaikuttavuus
16 FVCA
17 https://www.gsb.stanford.edu/insights/
how-much-does-venture-capital-drive-us-economy
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Yritysten joukkorahoitusta
edistetään uudella lailla
Valtteri Vento, erityisasiantuntija , T yö- ja elinkeinoministeriö

Uusi joukkorahoituksen välittämistä koskeva laki
tulee näillä näkymin voimaa viimeistään syyskuussa 2016. Joukkorahoituslain myötä suomalaiset yritykset tulevat saamaan lisää vaihtoehtoja kasvunsa
rahoittamiseen. Samalla laki tarjoaa uusia mahdollisuuksia yritysrahoitusmarkkinan kehittymiseen ja
laajenemiseen. Nykyisin sijoitusmuotoista joukkorahoitusta sääntelee sijoituspalvelulaki ja Finanssivalvonnan tulkinta lain sisällöstä, jotka voivat uuden
alan uusille toimijoille olla esteinä toiminnan aloittamiselle.
Joukkorahoituslain tarkoitus on selkeä. Sillä kirkastetaan eri viranomaisten vastuita valvonnassa,
parannetaan sijoittajansuojaa ja yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä monipuolistetaan rahoitusmarkkinoita. Huomioitava on, että laki koskee

ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnettävää laina- ja sijoitusmuotoista joukkorahoitusta. Se ei koske vertaislainojen välitystä tai rahankeräystä.
Työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta laki
on hyvä esimerkki siitä, kuinka digitalisaation luomia
mahdollisuuksia tukemalla voidaan kustannustehokkaasti luoda eväitä yritysten kasvulle ja uusien
työpaikkojen syntymiselle. Joukkorahoitus on Suomessa kasvanut lupaavasti viime vuosina, vaikka
alan aiemmin epäselvä sääntely on osaltaan vaikuttanut varsinkin sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen
tilanteeseen. Markkinoilta kerätyn aineiston perusteella Suomen vuoden 2015 joukkorahoitusmarkkinan arvioidaan olleen kokonaisuudessaan noin 84,4
miljoonaa euroa.

Kuvio 5: joukkorahoitusmarkkinan koko suomessa 2013–2015 (milj. €)
Milj €
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8,14

13,33
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Lainat yrityksille

15,5
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2015
Lainat kuluttajille

Vastaavat luvut hyödyke-, vastike- ja/tai palkintomuotoisesta joukkorahoituksesta ovat
2013 – 227 000 €  ja  2014 – 364 000 €. Vuodelta 2015 tietoja ei ole saatavilla.
Lähde: Valtiovarainministeriö
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Viimeiseksi mainitut säännökset koskevat sekä sijoitusmuotoista että lainamuotoista joukkorahoitusta.
Joukkorahoituksen välittäjien toimintaa edistämällä luodaan myös piensijoittajille uusi mahdollisuus hankkia osakeomistuksia suoraan listaamattomista yrityksistä. Tähän mennessä tämä vaihtoehto
on ollut suosittua erityisesti pienten paikallisten yritysten toiminnan rahoituksessa. Joukkorahoituslaki
myös yleisemmin demokratisoi rahoitusmaailmaa
niin välittäjien, lainaajien kuin sijoittajienkin osalta. Yritysten toimintaan osallistuminen rahoituksen
kautta on jatkossa helpompaa. Kaiken kaikkiaan laki
edesauttaa rahan liikkumista nopeammin ja tehokkaammin tuottaviin kohteisiin, mikä vaikuttaa positiivisesti hyvien uusien ideoiden markkinoille pääsyyn
ja osaltaan koko kansantalouden tuottavuuteen.
Myös sijoittajansuoja paranee alan saadessa
selkeät pelisäännöt. Joukkorahoitusta saavat jatkossa välittää elinkeinonharjoittajat, jotka on merkitty
Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Rekisteriin pääsee elinkeinonharjoittaja, jonka johto on
luotettava ja tuntee rahoitusmarkkinoita riittävästi.
Sijoittajansuojaa täsmennetään myös erillisellä valtiovarainministeriön asetuksella, joka koskee joukkorahoituksella varoja hankkivan yhteisön tiedonantovelvollisuutta.
Heinäkuussa voimaan tuleva laki antaa hyvät
puitteet joukkorahoituksen kasvulle Suomessa. Tästä syystä onkin toivottavaa, että näille uusille markkinoille löytyy uusia ja vanhoja toimijoita jotka tarttuvat mahdollisuuteen. Näin saisimme suomalaisen
joukkorahoitusmarkkinan jatkamaan lupaavaa kasvuaan kaikissa sen muodoissa ja lisäämään taloudellista toimeliaisuutta.

Yrityksille tarkoitetun joukkorahoituksen on nähty
olevan erityisen tärkeä innovatiivisille ja kasvuhakuisille yrityksille. Tämän tyyppisillä yrityksillä voi
toiminnan alkuvaiheessa olla vaikeuksia saada rahoitusta perinteisiä rahoituskanavia pitkin. Joukkorahoitus sopii rahoitustapana kuitenkin kaikenlaisille
yrityksille ja tätä kautta uusi laki edistää myös yleisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä aloittavien yritysten rahoituksen saatavuutta ja niiden toimintaedellytyksiä sekä kasvua.
Joukkorahoituslaki keventää nykyistä sääntelyä
muun muassa seuraavasti:

• Joukkorahoituksen
•
•
•

välittäjille kallis, hallinnollisesti raskas ja aikaa vievä toimilupaprosessi
korvataan rekisteröitymisprosessilla, joka on
halvempi, yksinkertaisempi ja nopeampi.
Joukkorahoituksen välittäjän ei tarvitse enää liittyä sijoittajien korvausrahastoon.
Joukkorahoituksen välittäjän vähimmäispääomavaatimus laskee nykyisestä 125 000 eurosta
50 000 euroon.
Pääomavaatimuksen vaihtoehdoksi tulee vastuuvakuutus, pankkitakaus tai muu vastaava
vakuus, jonka Finanssivalvonta arvioi riittäväksi.

Sääntelyn keventäminen koskee joukkorahoituksen välittämistä ja hankkimista kotimaassa. Kun
toimitaan muissa EU-maissa, välittäjän kannattaa
edelleen hakea esimerkiksi sijoituspalveluyrityksen
toimilupa, joka mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn
eurooppalaisille markkinoille.
Lainamuotoinen joukkorahoitus saa lain myötä
myös selkeät pelisäännöt. Nykyisin se on katsottu
pitkälti rahoituksen välitykseksi, jota ei ole kaikissa
tapauksissa säännelty laissa. Tämä koskee etenkin
luottojen välittämistä yrityksille.
Vastedes lainamuotoista joukkorahoitusta säännellään kuten sijoitusmuotoista joukkorahoitusta.
Uusi laki

• täsmentää joukkorahoituksen välittäjän ja varo•
•

ja hankkivan yhteisön tiedonantovelvollisuutta
sääntelee joukkorahoituksen välittäjän menettelytapoja ja velvollisuuksia sijoittajaa kohtaan
sisältää säännökset joukkorahoituksen välittäjien valvonnasta ja seuraamuksista.
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Jakamistaloudesta kasvua ja
uusia innovaatioita
Anu Laitinen, Erityisasiantuntija, T yö- ja elinkeinoministeriö

Jakamistalous (engl. sharing economy, collaborative economy) on kuluvan vuoden aikana saanut
paljon julkisuutta. Asian tunnettuutta ja kasvua on
edistänyt se, että jakamistaloudessa on kyse myös
vertaistaloudesta. Niinpä jakamistalous ei koske
pelkästään yrityksiä, vaan kuka tahansa voi osallistua siihen haluamallaan tavalla joko kuluttajana tai
palvelun tuottajana. Kansainvälisissä tutkimuksissa
jakamistaloudelle on ennustettu huimaa kasvua. Viiden jakamistalouden sektorin arvon on ennustettu
kasvavan 13 miljardista 300 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. 18
Jakamistalous ei varsinaisesti ole uusi ilmiö, sillä
vapaana olevia resursseja on jaettu ennekin. Jokaisen ei kannata hankkia itselleen pakettiautoa tai oksasilppuria, vaan sellaisen voi tarvittaessa lainata tai
vuokrata vaikkapa naapurilta. Opiskelijat hankkivat
lisätienestejä vapaa-ajallaan olemalla lapsenvahtina
tai tekemällä muita pieniä työtehtäviä. Myös kimppakyytejä on ollut olemassa ennenkin. Tieto vapaina
olevista resursseista kulki suusta suuhun tai esimerkiksi kaupan ilmoitustaulun kautta.
Jakamistaloudessa on pohjimmiltaan kyse samasta ilmiöstä. Digitaaliset alustat ja mobiilisovellukset tuovat kaupan ilmoitustaulun omaan puhelimeen ja tekevät ostajan ja myyjän kohtaamisen
äärimmäisen helpoksi. Parhaimmillaan sovellus
huolehtii paitsi viestinnästä ostajan ja myyjän välillä,
myös maksamisesta ja lakisääteisistä velvoitteista.
Jakamistaloudella on kaksi peruselementtiä: joutilaana tai vajaakäytöllä oleva resurssi ja toisaalta
digitaalinen sovellus, jonka kautta resurssia voidaan
tarjota. Jaettava resurssi voi olla aineetonta kuten
aika tai osaaminen tai aineellista kuten auto, porakone tai tyhjänä oleva varasto. Resurssia voi jakaa
joko yksittäinen henkilö tai yritys/yhteisö.

Jakamistalouden mahdollisuudet
Kuluttajille jakamistalous tarjoaa uusia toimintavaihtoehtoja ja enemmän valinnanvaraa tarjolla olevissa
tuotteissa ja palveluissa. Usein uudella tehokkaammalla konseptilla tuotettu palvelu on myös halvempi,
mutta näin ei välttämättä ole. Aina ei ole tarkoitus
tarjota halvinta, vaan ideana voi olla tuoda markkinoille uusi ja erilainen palvelu, josta kuluttaja on valmis maksamaan bulkkipalvelua enemmän.

Kuluttajan hyödyt ovat ilmeiset, mutta
mitä jakamistalous tarjoaa yrityksille?
Jakamistalouden perusajatus vajaakäytöllä olevien
resurssien paremmasta hyödyntämisestä on erittäin
kiinnostava myös yritysten kannalta. Tähän on helppo löytää ainakin kolme syytä.
Yhtäältä jokainen yritys voi miettiä, onko niillä itsellään sellaista vajaakäytöllä olevaa resurssia, jota
voisi tarjota myös muiden käyttöön ja siten hyödyntää tehokkaammin. Esimerkkinä tästä ovat toimistotai varastotilojen yhteiskäyttö.
Selkeä uusi liiketoimintamahdollisuus syntyy niiden uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen
kautta, joita kehitetään jakamistalouden perusidean ympärille. Millaisia uusia liiketoimintakonsepteja
voidaan kehittää hyödyntämällä muiden omistuksessa olevia resursseja? Markkinoille on jo syntynyt monenlaisia mobiilialustalla toimivia välityspalveluja, joiden kautta myydään ja ostetaan kyytejä,
pieniä työtehtäviä tai vaikkapa ruuan kotiinkuljetus.
Alustan, brändin ja liiketoimintakonseptin kehittämisessä voi parhaimmillaan olla kyse miljardiluokan liiketoiminnasta, kuten Über ja Airbnb ovat maailmalla
osoittaneet. Hyvin toimiva konsepti ja mobiilisovel-
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lus ovat usein suhteellisen helposti monistettavissa
eri maihin, joten konseptin vienti Suomesta ulkomaille voi olla helpompaa kuin monella muulla alalla.
Kolmas syy, jonka vuoksi yritysten kannattaisi
kiinnostua jakamistaloudesta, on kilpailu. Tosiasia
on, että uudet jakamistalouden ideaan pohjaavat
palvelut ovat tulleet jäädäkseen ja niitä syntyy koko
ajan lisää. Perinteisten toimijoiden reaktio uusiin
markkinoille tulijoihin saattaa usein olla offensiivinen. Sen sijaan, että energiaa käytetään uusien tulokkaiden epäilyyn ja arvosteluun, jokaisen yrityksen olisi hyvä arvioida, onko ilmiössä mitään, mitä
voisi itse hyödyntää tai mistä ottaa opiksi. On silti
hyvä muistaa, että kaikkien ei tarvitse kilpailla samoilla keinoilla. Perinteisillä toimijoilla voi joko olla
uudistumisen paikka tai sitten ne voivat keskittyä
korostamaan omia vahvuuksiaan suhteessa jakamistalouden toimijoihin. Lisääntyvä kilpailu on kuitenkin markkinoilla aina tervetullutta, sillä se tehostaa toimintaa ja pakottaa toimijat miettimään, mikä
lopulta on se lisäarvo, josta asiakkaat ovat valmiita
maksamaan.

ti. Uudet jakamistalouden toimijat eivät voi jäädä
kaikkien lainsäädännön velvoitteiden ulkopuolelle
pelkästään sillä perusteella, että kyse on ”uudesta jakamistaloudesta”, johon vanhat säännöt eivät
päde. Vanhat perinteiset toimijat vaativatkin uusille
toimijoille vastaavia velvoitteita kuin perinteisillä toimijoilla on.
Eri tahoilta tulevia vaatimuksia virkamiesten ja
lainsäätäjien tulisi kuunnella herkällä korvalla, mutta pysyä samalla objektiivisena ja avoimin mielin.
Harkitsemattomasti tai väärin kohdennettu lainsäädäntö saattaa tukahduttaa kehittyvien markkinoiden
toimintaa ja estää innovatiivisten uusien tuotteiden
ja palvelujen kehittymistä. Säädösten ja velvoitteiden epäselvyys voi jarruttaa paitsi uusien palveluiden syntymistä, myös jakamistalouteen syntyvien
palveluiden kysyntää, joten pelisääntöjen selkiyttäminen on epäselvissä tilanteissa tarpeen. Uuden
lisäsääntelyn sijaan tulisi kuitenkin mieluummin
harkita sääntelyn purkua, jolloin kaikille toimijoille
tasapuoliset toimintaedellytykset luodaan velvoitteita vähentämällä. Näin tehtiin esimerkiksi liikenne- ja
viestintäministeriön valmistelemassa liikennekaaressa, jota koskeva hallituksen esitys lähetettiin lausuntokierrokselle huhtikuussa 2016.
Jakamistalous toimii digitaalisessa maailmassa erilaisten alustojen ja sovellusten kautta. Samaa
toimintaympäristöä hyödyntäen myös lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen pitäisi tehdä teknisesti
mahdollisimman helpoksi ja automaattiseksi. Virossa esimerkiksi ollaan kehittämässä sovellusta, jossa tieto verottajalle välittyy suoraan alustan kautta.
Verot tulevat maksetuksi ja velvoitteet hoidetuiksi,
kun kaikki tietävät velvoitteensa eikä velvoitteiden
hoitamista ole tehty liian vaikeaksi.
Tutkijoiden mukaan jakamistaloutta voi ajatella
eräänlaisena digiloikkana, joka voi mullistaa minkä
tahansa toimialan ja muuttaa totuttuja tapoja tuottaa
ja käyttää palveluja. Siksi jokaisen organisaation, valtio ja kunnat mukaan lukien, kannattaa pohtia, miten
huomioida jakamistalouden periaatteet omassa toiminnassaan. Jakamistalous tarjoaa parhaimmillaan
uusia mahdollisuuksia kaikille eikä kenelläkään ole
varaa jättäytyä kehityksen ulkopuolelle.

Haasteet säädösympäristölle
Jakamistalous asettaa haasteita säädösympäristölle.
Olemassa oleva lainsäädäntö on usein laadittu aikana, jolloin maailma oli yksinkertaisempi ja vähemmän digitaalinen. Digitalisaation mahdollisuuksien
ja jakamistalouden kehityksen myötä syntyy tilanteita, joissa on epäselvää, mitkä säädökset kulloinkin tulevat sovellettaviksi. Yksittäinen henkilö voi
tilanteesta riippuen olla kuluttaja tai palvelutarjoaja,
ja toiminta saattaa liukuvasti muuttua pienimuotoisesta ja satunnaisesta toiminnasta ammattimaiseksi
elinkeinonharjoittamiseksi. Rajanveto siitä, minkä
lainsäädännön piiriin toiminta kulloinkin menee, ei
aina ole itsestään selvä. Käytännössä tulevaisuudessa voidaan joutua pohtimaan esimerkiksi sitä,
voiko Airbnb:n kautta tapahtuva toiminta jossain
yksittäistapauksessa olla huoneenvuokrausta, majoitustoimintaa vai jotain näiden väliltä.
Uusia ja vanhoja toimijoita pitäisi pystyä kohtelemaan säädösympäristön kannalta tasapuolises-

18 Consumer Intelligence Series: The Sharing Economy,
PwC, 2015.
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Yritykset maakunnista
maailmalle ja kasvua
maailmalta maakuntiin
Team Finland -kasvuohjelmilla

Kuvitus: Ilmari Hakala/Sopiva Design

Natalia Härkin, Neuvotteleva virkamies, T yö- ja elinkeinoministeriö
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Suomessa on noin 283 000 yritystä (ilman alkutuotannon yrityksiä), joilla
on erilaisia tarpeita kasvussa ja kansainvälistymisessä yritysten iästä,
koosta ja kehitysvaiheesta riippuen. Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kärki on kuitenkin kapea ja vientitoiminta rajoittuu
harvojen yritysten harteille. Suomen kansantaloudessa viennin merkitys
on suuri, sillä olemme pieni kansantalous, joka on perinteisesti erikoistunut kapeisiin tuotealueisiin. Suomi sijoittuu lähes poikkeuksetta kymmenen kärkimaan joukkoon maailmanlaajuisissa vertailuissa koulutuksessa ja
innovatiivisuudessa. Myös suomalainen laatu sekä osaaminen ovat huippuluokkaa ja tunnustettua. Lisäksi yrittäjyysympäristömme on suotuisa
ja yrittäjyysasenteet aiempaa positiivisemmat.
Nämä luovat hyvät lähtökohdat yritystemme kansainvälistymiselle. Lähtökohtia vahvistaa myös yritystemme kyky ja halu rakentaa kestävää kasvua
sekä vakiinnuttaa tuotteidensa ja palvelujensa asema kansainvälisillä
markkinoilla. Korkea teknologinen osaaminen, osaava työvoima, toimiva
infrastruktuuri ja logistiikka, turvallinen ympäristö sekä kaunis eksoottinen luonto herättävät puolestaan ulkomaalaisten kiinnostusta Suomeen
suuntautuvissa investoinneissa ja matkailussa.

Yhteisellä joukkuepelillä Suomen
monipuolinen potentiaali käyttöön

Team Finland -kasvuohjelmat vauhdittamassa
valtakunnallisesti eri toimialoja

Suomen käytössä oleva potentiaali on runsasta ja
monipuolista – mahdollisuudet ovat avoinna maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin. Meitä
ympäröi jatkuva rakennemuutos, digitalisaatio, globalisaatio ja väestön ikääntyminen, eivätkä perinteiset toimintatavat vie meitä menestykseen. Yhteisellä
joukkuepelillä luomme kasvua, elinvoimaa ja kilpailukykyä uusiutuneena kansainvälisenä yhteiskuntana, globaalin maailman pyörteissä.
Päävastuu kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisesta sekä investoinneista ja matkailijoiden
hankkimisesta on luonnollisesti yrityksillä, mutta yhteiskunnan tuella tätä tekemistä voidaan vauhdittaa.
Tarpeen tälle luo tällä hetkellä maailmantalouden
muutokset, kansainvälisen kysynnän vaimeus ja rakennemuutos. Nämä kaikki ovat tuoneet tullessaan
haasteita kansantaloudellemme, kuten myös vientiteollisuudellemme, erityisesti pk-yrityksille.

Hallitus on osoittanut työ- ja elinkeinoministeriölle erillisrahoitusta Team Finland -kasvuohjelmiin,
joissa tuetaan täsmäpalveluilla yritysten kansainvälistymistä valikoiduilla kohdemarkkinoilla sekä lisätään ulkomaisia investointeja ja matkailijoiden virtaa
Suomeen. Kasvuohjelmat tukevat yritys-, alue-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan tavoitteita – yritysten
uusiutumisella ja kasvulla, alueiden kilpailukyvyllä ja
elinvoimalla sekä työllisyydellä ja hyvinvoinnilla.
Team Finland -kasvuohjelmiin on käytettävissä rahoitusta runsaat 74 miljoonaa euroa. Rahoitus
myönnetään työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehtiin talvella 2014, ja rahoitusta on käytettävissä vuoden 2018 loppuun asti.
Kesällä 2016 on käynnissä noin 40 kasvuohjelmaa,
joissa on mukana yhteensä noin 1 400 yritystä.
Team Finland -kasvuohjelmat ovat valtakunnallisia ja ne voivat kohdistua kaikkiin toimialoihin, joskin keskiössä ovat uudet kasvualat, kuten cleantech,
bio- ja luonnonvaratalous, terveydenhoidonsektorin
palvelut sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
Rahoitusta kohdennetaan myös elintarvikealaan ja
ICT -sektorin uuden yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen.
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Yritysten tarpeet keskiössä
Team Finland -kasvuohjelmat ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden keskiössä ovat aina yritykset ja
niiden tarpeet. Ohjelmilla tuetaan erityisesti pk-yrityksiä niiden kansainvälistymisessä ja edistetään
niiden kytkeytymistä globaaleihin arvoverkostoihin
ja lisätään vientiä. Ohjelmat suunnitellaan huolella
ja niiden valmistelussa käydään laajaa keskustelua
yritysten, Team Finland -toimijoiden, elinkeinoelämän järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Tyypillisiä
ohjelmatoimenpiteitä ovat muun muassa markkinamahdollisuuksien kartoittaminen, yritysten vientivalmiuksien parantaminen, myyntitoimenpiteet kohdemarkkinoilla, yritysten välisen yhteistyön lisääminen,
”ovien avaus”, verkottuminen kohdemarkkinoilla,
suomalaisen osaamisen markkinointi sekä viennin
ja investointien esteiden poistaminen.
Ohjelmien toteuttajina voivat toimia yritysten
kansainvälistymiseen ja Suomeen suuntautuvan
matkailun ja investointien edistämiseen erikoistuneet yhteisöt, kuten Finpro Oy. Ohjelmat ovat avoimia ja yritykset voivat liittyä mukaan ohjelmien jo
käynnistyttyäkin.

Food from Finland
-kasvuohjelma
Elintarvikevientiä vauhditetaan Food from Finland
-kasvuohjelmassa, jonka tavoitteina on elintarvikeviennin kaksinkertaistuminen kolmeen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä sekä noin 5000 uuden
työpaikan synnyttäminen elintarvikesektorille.
Kasvuohjelmassa on panostettu yritysten vientivalmiuksien nostamiseen, yritysten keskinäiseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, ostajatapaamisten
järjestämiseen ja suomalaisen osaamisen markkinointiin, muun muassa näyttäviin yhteisesiintymisiin
alan tärkeimmillä messuilla ohjelman kohdemarkkinoilla. Ohjelmaa toteuttaa Finpro Oy, joka on tuottanut elintarvikeyrityksille myös lukuisia myyntiliidejä
ja avannut verkostonsa avustuksella markkinamahdollisuuksia. Ohjelma on panostanut myös elintarvikeviennin esteiden poistamiseen. Kasvuohjelmaa on
toteutettu syyskuusta 2014 lähtien ja ohjelmassa on
mukana jo yli 100 yritystä, joista noin 90 on ohjelman
virallisia jäsenyrityksiä. Kasvuohjelman ensisijaisia
kohdemarkkinoita ovat Skandinavia, Baltia, Saksa,
Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Lisäksi toimenpiteitä
on tehty markkinoiden avaamiseksi Ranskassa, Espanjassa, Hollannissa ja Italiassa. Kuluvan vuoden
aikana ensimmäiset toimenpiteet tehdään myös
USA:ssa sekä Lähi-Idässä. Ohjelman aikana Suomen elintarvikevienti on lähtenyt kasvuun uusien
markkinoiden avautumisen myötä.

Kuva: Rodeo/Juha Tuomi

Kasvuohjelmien tavoitteena
vaikuttavat tulokset
Team Finland -kasvuohjelmien toiminta on tavoitteellista. Ohjelmien vaikuttavuutta arvioidaan muun
muassa seuraamalla yritysten liikevaihdon, viennin
ja uusien työpaikkojen määrää, kuten myös Suomeen suuntautuvien investointien sekä matkailijamäärien lisääntymistä. Ohjelmien suomalaiset tarjoamat ja toimenpiteet, niin B2B kuin B2C-sektoreilla
vastaavat tunnistettuun kysyntää. Ohjelmatyön laaja-alaisemmat tulokset ovat mitattavissa vasta pidemmällä aikavälillä.
Tällä hetkellä Team Finland -kasvuohjelmien formaatista ja ohjelman tuloksista on käynnissä selvitys
osana Team Finland -toimintamallin arviointia tiedostaen. Jo tässä vaiheessa on työ- ja elinkeinoministeriössä valmistauduttu jatkokehittämään nykyistä toimintamallia aiempaa ketterämmäksi – yritysten
tarpeista ja kokemuksista käsin. Tavoitteena on vaikuttava Team Finland -kasvuohjelmien toimintakonsepti, jolla yrityksemme lähtevät menestyksellisesti
maakunnista maailmalle ja jolla Suomi vetää puoleensa tyytyväisiä ulkomaisia matkailijoita ja investoijia, jotka tuovat elinvoimaa ja kasvua maakuntiimme.
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Helsingin Mylly Oy on ollut Food from Finland
-ohjelmassa mukana sen alusta alkaen
Helsingin Mylly Oy panostaa erittäin paljon korkeatasoisten suomalaisten kauratuotteiden vientiin niin Eurooppaan Aasiaan kuin myös
kauemmas. Helsingin Mylly on ollut uranuurtaja myös luomukauran ja
gluteenittoman kauran viennissä, jopa maailmanlaajuisesti. Helsingin
Mylly on ollut erittäin aktiivisesti Food from Finland -ohjelman mukana niin kansainvälisillä messuilla, ostajatapaamisissa, koulutustapahtumissa, kuin myös ohjelman ohjausryhmän toiminnassa.
”Tämä on juuri sellaista mitä suomalaiset pienet ja keskisuuret
elintarvikeyritykset viennin kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen tarvitsevat, ja mitä moni muu maa on tehnyt jo pidempään ja
vieläkin mittavammilla resursseilla. Helsingin Mylly on ohjelmaan
tyytyväinen ja ensimmäiset tuloksetkin puhuvat jo puolestaan; saadut uudet kontaktit, verkostoitumismahdollisuudet ja orastavasti jo
realisoituva uusi kauppa ovat lisääntyneet merkittävästi.”
Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy

Kaskein Marja Oy on investoinut viime aikoina
hyvin merkittävästi vientinsä kasvattamiseen
Kaskein Marja Oy on osallistunut useisiin Food from Finland -ohjelman organisoimiin messutapahtumiin niin Euroopassa kuin Aasiassa.
Kaskein Marja on myös ollut erittäin aktiivinen ohjelman järjestämissä ostajatapaamisissa, erityisesti Aasian markkinoilla, jotka ovat yrityksen laadukkaille marjajalosteille otollisin kasvualue.
“Jokainen hankkeen järjestämä tapahtuma on äärimmäisen ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu. Hankkeen ihmiset ovat kokeneita viennin ammattilaisia, joka näkyy paitsi järjestelyissä, myös
neuvoissa, koulutuksessa ja kaikissa pienimmissäkin yksityiskohdissa. Yrityksestämme ei mitenkään voisi löytyä sellaista osaamista,
että pystyisimme tekemään vientiponnisteluita sellaisella tehokkuudella ja tahdilla, jota FFF-hanke mahdollistaa.
Olemme todella tyytyväisiä päätökseemme ottaa osaa hankkeeseen. Tyytyväisyys hankkeen toimiin näkyy mielestäni myös jatkuvana osallistuvien yritysten lisääntymisenä.“
Pekka Koivisto, toimitusjohtaja, Kaskein Marja Oy
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Wood from Finland -kasvuohjelma
Finpro Oy:n toteuttama Wood from Finland -kasvuohjelma on auttanut alkuvuodesta 2015 lähtien suomalaisia sahoja löytämään uusia, kasvavia markkinoita,
etsimään uusia asiakkaita tuotteilleen ja lisäämään sitä kautta vientiään. Kasvuohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaisen sahatavaran vientiä Kiinaan
ja muille kehittyville markkinoille yli miljoonalla kuutiolla vuoden 2017 loppuun
mennessä sekä synnyttää koko arvoketjuun yli 1500 uutta suomalaista työpaikkaa. Ohjelmassa mukana olevat yritykset edustavat yli puolta koko Suomen
sahatavaratuotannon volyymista. Pääkohdemarkkina on Kiina, mutta ohjelman
puitteissa toimitaan myös muilla potentiaalisilla markkinoilla.
Vuoden 2015 aikana ohjelmaan osallistuvien yritysten vienti Kiinaan kasvoi
87 %, kun muiden suomalaisyritysten sahatavaravienti Kiinaan kasvoi noin 40
%. Ohjelman yritysten viennin kasvu Kiinaan on arvoltaan noin 34 miljoonaa
euroa vuodesta 2014 vuoteen 2015 verrattuna. Ohjelmalla on pystytty kompensoimaan Euroopan sahatavaramarkkinan heikentynyttä kysyntää.

Luvian läpimurto Kiinan markkinoille
Luvian Saha Oy on yksi Suomen suurimmista yksityisistä saha-alan yrityksistä, ja yritys on vienyt sahatuotteita kansainvälisille markkinoille lähes neljänkymmenen vuoden ajan. Yritys pyrki ensimmäisen kerran Kiinan markkinoille 2000-luvun alussa, mutta se ei onnistunut saamaan pysyvää jalansijaa
markkinoilta. Toinen yritys avata Kiinan markkinat on kuitenkin ollut menestystarina, ja markkinoiden avaamiseen saatiin tukea Wood from Finland
-ohjelmalta.
”Aloitimme laajamittaisemman liiketoiminnan Kiinassa vasta 2015, mutta jo nyt Kiina on suurin vientimarkkinamme. Olemme lisänneet tuotantoamme ja työskentelemme tällä hetkellä täydellä kapasiteetilla palvellaksemme kiinalaisia asiakkaita. Wood from Finland -ohjelmalla on ollut
merkittävä rooli suomalaisen sahatuotetarjonnan skaalamisessa siten,
että se vastaa Kiinan markkinoiden vaatimuksiin.”
Harri Huhtamaa, toimitusjohtaja, Luvian Saha Oy
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Yritysten inhimillinen pääoma

avain

uudistumiseen ja kasvuun
Jokke Eljala, Suomalaisen T yön Liitto

Nykyisen taloudellisen kurimuksen ja vaikean työllitärkeämpi, on kilpailuedun kasvattamien motivoitusyyden aikakaudella monien on vaikea nähdä mitään
neiden ja osaavien työntekijöiden avulla.19
positiivista kehitystä suomalaisessa työssä. Kymmenen vuoden tarkastelussa on varsin selvää, että epäOsallistamalla työntekijät
varmuus työntekijöiden keskuudessa on kasvanut
yritys voi kasvaa
heikentyneen taloudellisen kehityksen myötä. TyöSuomalaisen Työn Liiton 2014 syksyllä tekemässä
voiman tuottavuus verrattuna kilpailijamaihimme on
selvityshankkeessa20 vastanneet vastaajat pitivät
laskenut merkittävästi ja useilla työpaikoilla on jousuurimpana heikkoutena työpaikoillaan sitä, että
duttu tekemään mittavia irtisanomisia.
yritykset eivät osaa hyödyntää omia työntekijöitään
Kuitenkin samanaikaisesti työelämän laadun
tuotekehityksessä. Usein yritykset eivät myöskään
voidaan nähdä parantuneen useilla mittareilla miosaa hyödyntää työntekijöitään työpaikan ja työkulttattuna kymmenen viime vuoden aikana. Työntekituurin kehittämiseen. Työntekijöiden sitouttaminen
jät kokevat vaikutusmahdollisuuksiensa kasvaneen,
ja osallistaminen tuotekehitykseen ja työkulttuutyöntekijöillä on aiempaa enemmän mahdollisuukrin kehittämiseen onkin
sia osallistua työpaikkansa ja
haaste, johon monien yrityönkuvansa kehittämiseen,
työntekijät kokevat, että työsEdelläkävijäyritykset ovat siirtyneet tysten tulisi tarttua hanakammin.
sä voi oppia aiempaa enemtuotanto- ja prosessikeskeisestä
Henkilöstön osallisuumän ja myös palkkauksen
työkulttuurista ihmiskeskeisempään
den tutkimisen pioneerit
kannustavuuden suhteen tityökulttuuriin.
Coch ja French21 ovat tutlanne on parantunut.
kimuksissaan osoittaneet,
Kuten kaikki tietävät, yriettä työntekijöiden päätöksentekoon osallistumisen
tyksen johdon tavoite on selvä. Ensisijaisina tavoitteija työn tulosten välillä on suora yhteys kohonneena on tuottavuuden kasvu ja kilpailuedun saavuttaseen työtyytyväisyyteen ja sitä kautta yrityksen
minen kilpailijoihin nähden. Valitettavan usein keinot
tuottavuuteen. Työntekijöiden osallistamisella on
edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi eivät
pystytty todentamaan olevan hyötyjä sekä työntekiaina ole toimivia. Vanhat keinot ja tavat tehdä asioita
jöille että yrityksille.
tuottavat vain ”väsyneitä” ratkaisumalleja. Tästä johTyöntekijöiden osallistamisen hyötyjä tutkineet
tuen uusiutumista ja menestystä etsivät yrityksen
Bhatti ja Qureshi22 tarkastelivat tutkimuksessaan
johtoportaan edustajat kääntävät katseensa yritykosallistavia käytäntöjä työpaikoilla ja niiden yhteytsessä työskenteleviin ihmisiin ja luottavat heidän
tä yrityksen suorituskykyyn. Heidän mukaansa yksi
innovatiivisuuteensa. Edelläkävijäyritykset ovat siirsuurimmista haasteista henkilöstökehittämisessä
tyneet tuotanto- ja prosessikeskeisestä työkulttuuvielä tänäkin päivänä on hyvien ja tehokkaiden johrista ihmiskeskeisempään työkulttuuriin. Muutoksen
tamistapojen implementointi organisaatioon työntausalla on tietysti yrityksen pyrkimys tuottavuuden
tekijöiden tehokkuuden lisäämiseksi. Aihetta koskasvattamiseen. Toinen lähes yhtä tärkeä tekijä, ellei
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”Tulevaisuuden taloudellinen haaste ei ole se,
että tuotetaan tarpeeksi työpaikkoja, vaan se,
että pystytään tuottamaan hyviä työpaikkoja.”
							– Larry Summers

Motivoitunut työntekijä kokee tekevänsä
merkityksellistä työtä

kevassa tutkimuksessaan he asettivat tavoitteeksi
selvittää työntekijöiden osallistumisen yhteyttä
työntekijän työtyytyväisyyteen, tuottavuuteen sekä
sitoutuneisuuteen. Aiempia aiheesta saatuja tutkimustuloksia mukaillen myös Bhattin ja Qureshin tutkimus osoittaa, että työntekijöiden osallisuuden ja
työtyytyväisyyden, tuottavuuden sekä sitoutumisen
välillä on havaittavissa selvä positiivinen yhteys. Heidän mukaansa ”henkilöstöresurssit” ovat yrityksen
keskeisin menestystekijä ja keino saavuttaa yritykselle poikkeuksellisen hyvää tuottavuutta.
Työntekijöiden osallistaminen voi parantaa henkilöstön hyvinvointia, joka puolestaan vaikuttaa yrityksen menestykseen. Suomessa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahonen23 näkee, että
hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Panostaminen työntekijöiden hyvinvointiin maksaa itsensä pitkällä tähtäimellä moninkertaisena
takaisin. Ahosen mukaan onnistuessaan työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet kasvattavat henkilöstön
motivaatiota, sitoutumista, jaksamista sekä innovatiivisuutta. Näiden lisääntyessä henkilöstön sairaus- ja tapaturmakulujen on nähty laskevan, mistä
puolestaan on seurannut työn tuottavuuden parantuminen ja innovaatioiden lisääntyminen. Nämä taas
johtavat yrityksen kannattavuuden lisääntymiseen.
Yritysten opetellessa käyttämään työntekijöidensä asiantuntemusta, niillä on paremmat edellytykset
muuttaa ideat ja tieto konkreettisiksi palveluiksi ja
tuotteiksi, joille on kysyntää. Siihen tarvitaan työkulttuuria, joka kannustaa henkilöstöä uteliaisuuteen ja
uuden luomiseen. Kun yrityksen kehittyminen ja
kasvu perustuu työntekijöihin, oma väki kykenee
kasvamaan nykyisessä roolissaan ja kokemaan työtehtävänsä mielekkäämpinä ja merkityksellisimpinä.

Tuottavien työntekijöiden voidaan nähdä olevan tyytyväisempiä työntekijöitä. Sama pätee myös toisinpäin, eli tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia.24
Työn tuottavuustarkastelussa työntekijän näkökulmasta työhyvinvointi näyttäisi olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä ja sitä kehittämällä päästään organisaatiotasolla parempiin tuloksiin.
Työhyvinvoinnin rinnalle on viime aikoina noussut halu tehdä merkityksellistä työtä, jolla on tarkoitusta ja johon pääsee itse vaikuttamaan. Tämä on
tullut esille monissa viimeaikaisissa kansainvälisissäkin työasennetutkimuksissa. Esimerkiksi vuoden
2014 Deloitte Millenial Surveyn -tutkimuksesta selviää, että 92 prosenttia Y-sukupolven edustajista torjuu ajatuksen, että liikevoitto on ainoa liiketoiminnan
menestyksen mitta. Kiinnostavaa on, että samaisen
tutkimuksen mukaan 71 prosenttia yritysjohtajista oli
samaa mieltä.25 Tutkimus osoittaa, että y-sukupolvi
haluaa liiketoiminnalta ja yrityksen työkulttuurilta
enemmän kuin ihmiset 50, 20 tai 10 vuotta sitten
halusivat. Samaan ajatukseen päätyi myös Deloitte
Globalin toimitusjohtaja Barry Salzberg tulkitessaan tutkimuksen tuloksia. Työn sisältöjen merkitys
ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ovat ensisijaisen tärkeitä motivaation lähteenä, mutta yhtä
tärkeää on yritysten arvojen tunnistaminen omaksi.
Näiden tekijöiden voidaan olevan osa työhyvinvoinnin rakentamista ja sitä työkulttuuria, mitä kaikenikäiset työntekijät etsivät ja kaipaavat.
Näyttäisi, että merkityksellisen työn valitseminen on sekä moraalinen että liiketoimintapäätökseen pohjautuva valinta. Todisteet viittaavat siihen,
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että hyvin perusteltu moraalinen valinta
tuottaa parempia liiketaloudellisia seurauksia lisäämällä työntekijöiden sitoutumista ja osallistumista.
Kuten monissa tutkimuksissa on todettu, motivoitunut työntekijä on tärkein
voimavara yritykselle, koska hän lisää
yrityksen tuottavuutta enemmän kuin
ei-motivoitunut työntekijä. Pidemmälle
vietynä motivoitunut työntekijä mahdollistaa sen, että yritys pystyy tekemään
enemmän investointeja toimintaansa ja
palkkaamaan lisää työvoimaa, mikä heijastuu koko yhteiskunnan hyvinvointiin.
Ei siis ole ihme, että yhdysvaltalainen
taloustieteilijä ja entinen valtiovarainministeri Larry Summers on todennut:
”Tulevaisuuden taloudellinen haaste ei
ole se, että tuotetaan tarpeeksi työpaikkoja, vaan se, että pystytään tuottamaan
hyviä työpaikkoja.” Tulevaisuudessa menestyvissä ja uudistuvissa yrityksissä
omistajien ja ylimmän johdon tärkein
tehtävä on luoda toiminta- ja työkulttuuri, joka avaa vaikutusmahdollisuuksia
työhön ja innostaa työntekijöitä uusiin
huippusuorituksiin.

työntekijöiden
hyvinvoinnista
huolehtiminen
•
•
•
•

työmotivaatio kasvaa
sitoutuminen
innostus
merkityksellisyys

innovaatioiden lisääntyminen

•

19 Kuinka ihmiskeskeisyys tuo tulosta? oppeja suuryritysten tavoista (Tiivistelmä
Suomalaisen Työn Liiton teettämästä
tutkimuksesta, jonka toteutti Kopla Helsinki
2015).
20 Yritystemme menestys vaatii suomalaisen
työn arvopohjan muutoksen ymmärrystä
(Whitepaper 8.10.2014) toteuttajana Innolink
Research.
21 Lester Coch & John R. P. French (1948)
Overcoming Resistance to Change.
22 Khomal Khalid Bhatti & Tahir Masood
Qureshi (2007) via Locke ja Schweiner
1979; Wagner 1994. Impact Of Employee
Participation On Job Satisfaction, Employee
Commitment And Employee Productivity.
23 Guy Ahonen (2015)Työhyvinvointi kannattaa
myös taloudellisesti. Työterveyslaitos.
24 Esim. Timothy A. Judge et al. (2001) ja
C.Ostroff (1992).
25 Deloitte Millennial Survey, 2015, 2012.

sairaus- ja tapaturmakulut laskevat

työn tuottavuus kasvaa
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Maahanmuuttajien
osaamisen hyödyntäminen
– potkua Suomen uudistumiskykyyn

Kuvitus: Ilmari Hakala/Sopiva Design

Tiina Hanhike, Ylitarkastaja, T yö- ja elinkeinoministeriö

Muuttoliikkeen määrä ja profiili

Kyse on vuorovaikutuksesta

2000-luvulla Suomeen on muutettu yhä enemmän
työn ja opiskelun vuoksi, kun aiemmin perhesyyt
ja kansainvälinen suojelu olivat usein maahantulon
syinä. Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat pääasiassa työikäisiä. Vuoden 2015 lopussa Suomessa
asui 229 000 ulkomaan kansalaista. Määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä noin
330 000 henkilöön.

Suomeen muuttaneiden kotoutuminen tapahtuu arjen vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja erilaisten
yhteisöjen kanssa. Tämä muuttaa myös vastaanottavaa yhteiskuntaa. Työllistymisen myötä maahanmuuttajat voivat osallistua yhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yritykset, työyhteisöt ja
oppilaitokset ovat keskeisessä asemassa sujuvan
kotoutumisen toteutumisessa arjen tasolla.
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Nopeasti kiinni koulutukseen ja työhön
Toukokuussa 2016 julkistetussa hallituksen kotouttamisen toimintasuunnitelmassa korostetaan maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymisen
nopeuttamista. Maahanmuuttajien työllistyminen vaikuttaa suomalaisen työelämän monimuotoistumiseen,
laajentaa osaamispohjaa ja lisää kansainvälisyyttä.
Työelämän ja koko yhteiskunnan monimuotoisuudella, syrjimättömyydellä ja maahanmuutolle myönteisellä asenneilmapiirillä on kriittinen merkitys Suomessa
jo olevien maahanmuuttajien työllistymiselle sekä
Suomen imagolle globaalissa kilpailussa osaavasta
työvoimasta ja kansainvälisistä investoineista. Maahanmuuttajien nopea työllistyminen edistää heidän
kotoutumistaan ja osallisuuttaan yhteiskunnassa sekä
vähentää näin syrjäytymisen mukanaan tuomia kustannuksia ja riskejä.

Yrittäjyys yhtenä vaihtoehtona
Maahanmuuttajien into ja motivaatio ryhtyä yrittäjiksi on kantaväestöä korkeampi. Yrittäjyys on kasvava
teema TE-palveluissa yleisestikin. Uuden yrittäjyyden
mahdollistavien palveluiden ja kotoutumistoiminnan
yhteen linkittämisellä voidaan edistää maahanmuuttajien yrittäjäksi ryhtymistä. Kaikenlainen yritysmaailman kanssa verkostoitumista lisäävä toiminta on myös
todettu hyödylliseksi. Suurimpien kaupunkien elinkeinotoimien ympärillä on edistetty yritysten ja osaajien
kohtauttamista ns. talent match -tyyppisin toimin.
Usein kyse on ollut projekteittain organisoidusta toiminnasta.

Linkki yritysten kansainvälistymiseen
ja vientiin
Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia yritysten kansainvälistymisen
lisäämiseen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kansainvälistyminen alkaa oikeanlaisen yrityskulttuurin
rakentamisesta. Ajatusmaailma, jonka ulkomaalaiset
yritykseen palkatut tuovat, edistää kansainvälisen yrityskulttuurin luomista. Kasvu tulee maailmalta, joten
yrityksen on oltava kansainvälinen ajattelumaailmaltaan ja toimintatavoiltaan. Ulkomaalaisten korkeasti
koulutettujen työntekijöiden merkitys korostuu globaalissa liiketoiminnassa. Heistä on apua myös kohdemaan kulttuurin ja kielen tuntemuksen kautta uusia
vientimahdollisuuksia tunnusteltaessa.
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Tarjolla kasvun vauhdittajia

Demografinen haaste

Suomalaisista tekniikan alan yliopistoista valmistuu vuosittain noin 2700 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa, joista viidennes on
ulkomaalaistaustaisia. Kaksi kolmesta tekniikan alan
korkeakoulutetusta suomalaisesta vastavalmistuneesta on työsuhteessa, muiden maiden kansalaisista vain joka neljäs.
Syitä ulkomaalaisten huonoon työllistymisasteeseen ovat vähäinen työkokemus ja työelämäkontaktit, heikko kielitaito ja paikallisten verkostojen
puute. Yleensä työnantajat arvostavat suomalasia
tutkintoja enemmän kuin ulkomailla suoritettuja.
Tekniikan akateemisten liiton (TEK) tutkimuksen
mukaan noin 70 prosenttia tekniikan alan ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista haluaisi jäädä Suomeen töihin. Tällä hetkellä kuitenkin vain harva saa
tähän mahdollisuuden.

Onko meillä varaa tuhlata maassamme jo olevia
osaamisresursseja tilanteessa, jossa demografinen
kehitys on laskevalla uralla työssäkäynti-ikäisen väestön määrän vähentyessä tasaista tahtia? Useiden
kuntien väkiluku kasvaa vain maahanmuutolla. Pienelle viennistä riippuvaiselle maalle sisäänpäin käpertyminen ei ole vaihtoehto.
Niin korkeasti koulutettujen kuin muidenkin
maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyödyksi on tärkeää globaalissa maailmassa, jossa kasvu
nojaa kansainväliseen vientiin. Moniarvoisella ja innostavalla ilmapiirillä on merkitystä myös ulkomailla
toimivien suomalaisten paluumuutolle.

KEINOJA MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISEN
PAREMPAAN HYÖDYNTÄMISEEN
Toteutettuja ja suunnitteilla olevia toimia:

• Maahanmuuttajille on jo järjestetty ammatillisia kotoutumiskoulutuksia mm.
rakennus, hoiva, kiinteistö ja muu palvelu aloilla. Näin on saatu ja saadaan
jatkossakin tekijöitä työvoimakapeikkoihin.

• Maahanmuuttajien yrittäjyyspotentiaalin ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kartoittaminen; TE-toimistojen käytäntöihin luodaan malli, jonka avulla tunnistetaan
yrittäjyyspotentiaali ja suomalaisten yritysten tarpeisiin sopiva erityisosaaminen.

• Lisätään yrittäjyysvaihtoehtoja kaikkiin koulutuksiin TE-palveluissa; valtavirtaistetaan maahanmuuttajat mukaan aloittavien yrittäjien palvelukokonaisuuteen.
Huomioidaan osuuskuntayrittäjyys ja laskutusosuuskuntien kautta tapahtuva
ns. ”kevytyrittäjyys” potentiaalisina vaihtoehtoina.

• Tuetaan verkostoitumista edistävää toimintaa.
• Yritysten ja osaajien tarpeiden kohtaaminen talent match -tyyppisellä toiminnalla.
• Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen, seudullisten yrityspalvelujen ja työnantajien kesken.
• Yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö, jotta saadaan työelämäkontakteja
ulkomaalaisille opiskelijoille.
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VASTAANOTTOKESKUS
OSALLISTAA ASUKKAITAAN
Kauhavalla toimiva SPR:n vastaanottokeskus osallistaa turvapaikanhakijat mukaan
keskuksen arkeen, tekemään työtä niin keskuksessa kuin sen ulkopuolellakin. Koulu, pesula, ompelimo, korjaamo, leipomo ja pian parturikin. Kaikkialla työskentelee
turvapaikanhakijoita. Paikka on Suomen Punaisen Ristin, SPR:n, vastaanottokeskus
Kauhavalla.

Ideana on saada asukkaat osallistumaan, luomaan yhteyksiä ympäristöönsä ja vaikuttamaan arkeensa.
Asukkaiden oma parlamentti, Mamulandia, käsittelee vastaanottokeskuksen, VOKin, arkisia asioita. Viimeksi
kokouksen asialistalla olivat paloturvallisuus, lasten leikkipaikan lelut ja
lukuisat muut asiat. Asukkaille erityisen merkityksellistä on, että Kauhavan vastaanottokeskuksessa pyörii
oma koulu. ”Kaikki ovat ylpeitä koulusta. On tärkeää, että ihmiset voivat
tuntea ylpeyttä siitä, mitä yhteisö tekee”, SPR:n vastaanottokeskusta Kauhavalla johtava Ilkka Peura sanoo.
Työharjoittelua ja palkkatyötä
Syyrialainen ajaa traktoria. Irakilainen kerää pellolta kiviä. Osa Kauhavan
vastaanottokeskuksen asukkaista käy
TET-työharjoittelussa ilman palkkaa.
Vastedes moni työskentelee palkkatyössä keväällä 2016 aloittaneen
osuuskunnan kautta. ”Perustimme
osuuskunnan, jotta saamme ihmiset
palkkatyöhön. Palkka pitää maksaa
pankkitilille eikä tiliä saa ilman sosiaaliturvatunnusta”, Peura sanoo.
Mistä palkkatyötä saa keskellä
Kauhavan lakeuksia? Peura luettelee
henkilöstövuokrausyritysten ja alueen
yritysten työvoimatarpeita, satoja ihmisiä tarvitaan työhön. Osuuskunta

tekee myös keikkoja. Keväällä 2016
marjayrittäjälle tuli kasvualustoja,
joissa kasvoi rikkaruohoa. Saman tien
vastaanottokeskuksesta lähti porukkaa kitkemään alustoja ja yrittäjä maksoi mielellään työstä.

taan turvapaikanhakija-asukas itse
täytti samat tiedot. Siellä oli jo tiedot
60 yrityksestä, jotka hakivat työntekijöitä.

Tieto ihmisten osaamisesta

Peura korostaa, että Kauhavan mallissa tärkeää on yhdessä tekeminen.
”Ryhmiin sekoitetaan eri kansallisuuksia ja uskontoja. Työvuoroja ei anneta
muodostaa esimerkiksi pelkästään
shiioille, sunneille, arabeille tai afgaaneille - sama pätee kuntosalivuoroihin”, Peura sanoo. Johtajan mielestä
Kauhavalla tilanne pysyy rauhallisena,
kun eri kansallisuudet ja ryhmät tekevät yhteistyötä. Naiset työskentelevät vähemmän, mutta Peura kertoo
ylpeänä, että parlamenttiin äänestettiin yksi naisjäsen ja leipomossa työskentelee naisia. Liki kaikilla naisilla
on lapsia ja joskus he vielä hoitavat
iäkkäitä sukulaisia. Kauhavan VOKissa asuu noin 250 ihmistä, heistä 57 on
alle 18-vuotiaita.
Vaikka työnteko ja osallistuminen
ovat tärkeitä turvapaikanhakijoille,
Peura muistuttaa siitä, mikä on vielä oleellisempaa ihmisille: ”Jokaiselle
kaikkein tärkeintä on, milloin tulee
turvapaikanhakupuhuttelu ja saako
turvapaikan.”

Vastaanottokeskukset ovat täynnä
ammattitaitoista, työikäistä väkeä.
Jotta työnantajat ja työnhakijat löytävät toisensa, osaamiskartoitus auttaa.
Se listaa ihmisen osaamisen, kielitaidon, koulutuksen, tietotekniikkataidot ja vastaavat työelämässä tärkeät
taidot. Peura kehuu Varsinais-Suomen
Punaisen Ristin Lyyti-sovellusta: turvapaikanhakija työnhakijana täyttää
Lyytiin osaamisensa, mikä helpottaa
jo, kun ihminen asioi TE-toimistossa.
Kauhavan vastaanottokeskuksessa
osaamiskartoitukset tulivat äkkiä
käyttöön
”Kauhavan maahanmuuttokoordinaattorilla oli valmiiksi kokemusta
osaamiskartoituksesta. Hän kartoitti
328 turvapaikanhakijan työkokemuksen, kielitaidon, koulutuksen, harrastukset, toiveet ja monta muuta asiaa”,
Peura kertoo. Myöhemmin mukaan tuli
Madventures-tuotantoyhtiön hanke
Start up Refugees, SUR, jonka tietokan-
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Eri ryhmät yhdessä

Tiina Torppa

Suomen oleskelulupajärjestelmän
kehittäminen
– keskiössä kasvuyritysten ulkomaalaiset osaajat,
ulkomaalaiset startup-yrittäjät ja sijoittajat
Eija Laineenoja, Erityisasiantuntija, T yö- ja elinkeinoministeriö

Apple, eBay, Google, PayPal, WhatsApp… Näiden yritysten yhteisenä piirteenä on menestyksen lisäksi se,
että kaikissa on mukana vähintään yksi maahanmuuttajataustainen perustaja. Kauffman Foundationin tekemän
selvityksen mukaan vuosina 2006-2012 Yhdysvalloissa
aloittaneista teknologiayrityksistä noin neljäsosassa oli
avainperustajien joukossa vähintään yksi maahanmuuttaja. Lisäksi noin puolella pääomasijoituksia saaneista
yrityksistä oli ainakin yksi ulkomaalaistaustainen perustaja.26
Kilpailuun maahanmuuttoon perustuvasta osaamispääomasta on herätty myös EU:n jäsenvaltioissa.
Esimerkiksi Hollanti teki puheenjohtajuuskaudellaan
alkuvuonna 2016 aloitteen Euroopan laajuisesta startup-viisumista, jolla pyrittäisiin houkuttelemaan innovatiivisia startup-yrittäjiä Euroopan ulkopuolelta. Pohjoismaista Tanska otti vuoden 2015 alussa käyttöön oman
Start-up Denmark -ohjelmansa, jonka tavoitteena on
saada kasvuhakuisia, innovatiivisia ja ideaalitapauksessa
teknologiavetoisia startup-yrittäjiä asettumaan Tanskaan.
Samaan aikaan koulutukseen ja TKI:in tehtävien panostusten kanssa Suomi tarvitsee uutta osaamista ja innovatiivisia liiketoimintaideoita myös maamme rajojen
ulkopuolelta. Kasvuyritysten nopeatahtisessa toimintaympäristössä pääomasta ja huippuosaajista käydään
kovaa kansainvälistä kilpailua. Ulkomaalaisten huippuosaajien rekrytoiminen luo kasvun mahdollisuuksia
niin yrityksille kuin Suomelle: he tuovat uutta arvokasta
erityisosaamista maahamme ja osallistuvat hyvinvoinnin rakentamiseen maksamiensa verojen kautta. Myös
Suomen ulkomaalaislainsäädännön tulee olla ajan tasalla tässä kilpailussa.

on tärkeää saada osaajat viivytyksettä töihin. Eräillä nopeasti kasvavilla ja kansainvälistyvillä startup-yrityksillä
rekrytoinneista jo puolet tai jopa enemmän on ulkomailta. Parhaiden kykyjen rekrytointimarkkina on globaali ja
kasvuyrityksen rekrytointihaku toteutetaan usein sosiaalista mediaa ja erilaisia verkostoja hyödyntäen.
Parhaimmillaan yrityksen ja osaajan välinen rekrytointiprosessi saadaan päätökseen jo parissa viikossa.
Yrityksen rekrytointipäätöksen jälkeen liian pitkäksi venynyt oleskeluluvan saaminen voi kuitenkin pahimmillaan kariuttaa koko prosessin. Käsittelyaika voi hidastua
tarpeettomasti esimerkiksi sen vuoksi, ettei yrityksellä ja
rekrytoitavalla osaajalla ole riittävästi tietoa eri lupaprosesseista (muun muassa mahdollisuus nopeampaan
prosessiin erityisasiantuntijan kriteerien täyttyessä) ja
niissä tarvittavista asiakirjoista. Esteeksi rekrytoinnille
ei saisi muodostua myöskään tutkinnon suorittaminen,
johon erityisasiantuntijan määritelmä pitkälti nojautuu;
teknologiat kehittyvät nopeasti ja osaaminen voi perustua myös syvällisen harrastuksen varaan ilman varsinaista tutkintoa. Toisinaan koulutusta ei tiettyä erityisosaamista vaativalla alalla ole edes saatavissa.

Suomessa oleskelulupa ei tällä hetkellä
ole mahdollinen startup-yrittäjyyden tai
investoinnin perusteella
Voimassa olevan ulkomaalaislainsäädännön toisena
haasteena on se, ettei ulkomaalaisen yrittäjän ole mahdollista saada oleskelulupaa ja siten oleskella maassa
pidempiaikaisesti. Lupa on mahdollinen vain elinkeinonharjoittajalle tai tähän rinnastettavissa tapauksissa;
siten mm. osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallitusaktiivi
ei voi saada oleskelulupaa suoraan yrittäjyyden perusteella. Esimerkiksi Tanskan Start-up Denmark -mallissa
oleskelulupa myönnetään määräajaksi ilman yhtiömuotoon liittyvää rajoitusta, mikäli hakijalla on edellytykset
luoda innovatiivista, nopean skaalautumisen ja kasvun
mahdollistavaa yritystoimintaa.
Myöskään investointiin perustuva oleskelulupa ei
Suomessa ole nykylainsäädännön perusteella mahdol-

Kuva: Slush 15, Jussi Hellsten

Maailman parhaiden osaajien rekrytointi
luo haasteita yritysten kasvulle
Yrityksistä esimerkiksi Supercell on todennut, että sen
kasvun suurin haaste ja pullonkaula on maailman parhaiden pelinkehittäjien rekrytointi. Kansainvälisistä
osaajista kilpailevien yritysten joukko on maassamme
kuitenkin paljon suurempi ja erityisesti pienten yritysten
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MONEN KANSAINVÄLISEN
TEKNOLOGIAYRITYKSEN
TAUSTALTA LÖYTYY
MAAHANMUUTTAJAPERUSTAJA

linen, vaikka kysyntää tähän saattaisi jossain määrin löytyä esimerkiksi
Kiinasta, Intiasta ja Venäjältä. Useissa maissa, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa oleskelulupa voidaan myöntää investoinnin pohjalta. Asiasta ei ole
yhteistä EU:n lainsäädäntöä, joten Suomen olisi mahdollista itse määrittää, minkä suuruisia investointien tulisi minimissään olla ja millaisia investointikohteita voitaisiin hyväksyä. Eri maiden kokemuksiin perustuen
voitaisiin harkita myös muita kriteereitä, kuten esimerkiksi luvan myöntäminen vain sille ajanjaksolle, kun sijoitukset ovat suomalaisissa kohteissa
tai edellyttämällä minimiaikaa vuotuiselle maassa oleskelulle.

Yrittäjyyspaketin toimenpiteet ja SM:n lainvalmisteluhanke
tähtäävät oleskelulupajärjestelmän sujuvoittamiseen
Jotta suomalaiset yritykset ja Suomi voivat menestyä kilpailussa osaamispääomasta ja investoinneista, on tarpeen parantaa yritysten toimintaympäristöä ja poistaa kasvun esteitä. Hallitusohjelman toimintasuunnitelman huhtikuussa 2016 tehdyssä ensimmäisessä välitarkistuksessa
vahvistettiin kilpailukyvyn kärkihanketta ja yrittäjyyspakettia muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

• Sujuvoitetaan
•

ulkomaalaisten erityisasiantuntijoiden rekrytointia
käymällä läpi lupaprosessin pullonkaulat ja muutostarpeet. Uudistuksessa huomioidaan erityisesti startup-yritykset, jotka houkuttelevat osaajia myös muulla kuin palkan suuruudella.
Tehdään mahdolliseksi oleskeluluvan myöntäminen startup-yrittäjyyden perusteella yhtiömuodosta riippumatta.

Osa toimenpiteistä on mahdollista toteuttaa prosesseja kehittämällä ja
muun muassa lisäämällä startup-yrityksille kohdennettua viestintää ja
neuvontaa. Joiltain osin ulkomaalaislainsäädännön muutokset ovat kuitenkin tarpeen. Tähän liittyen sisäministeriö asetti huhtikuussa 2016 lainvalmisteluhankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Euroopan unionin
ulkopuolisista maista tulevien erityisasiantuntijoiden, startup-yrittäjien ja
sijoittajien oleskelulupajärjestelmää. Eri vaihtoehtojen pohdinta on käynnistynyt ja tavoitteena on antaa lainmuutoksiin tähtäävä hallituksen esitys ensi vuoden aikana.

Keskeisenä tavoitteena Suomen taloudellisen kasvun,
innovaatiopotentiaalin ja osaamispääoman lisääminen
Valmistelun kuluessa on tärkeää käydä läpi muiden maiden malleja ja
kokemuksia, jotta saamme uudistuksista haluamaamme lisäarvoa. Oleskelulupajärjestelmän sujuvoittamisen ohella kiinnitetään huomiota myös
siihen, että mahdolliset väärinkäytökset pystytään torjumaan.
Globaalisti liikkuville osaajille ja yrittäjille on maailmalla paljon mahdollisuuksia. Kuten muillakin yrittäjyyspaketin toimenpiteillä, myös oleskelulupajärjestelmää kehittämällä pyritään vahvistamaan Suomen taloudellista kasvua ja hyvinvointia. Samalla maahamme on mahdollista
saada uutta innovaatiopotentiaalia ja osaamista.
26 http://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/the-economic-case-for-welcoming-immigrant-entrepreneurs
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Innovatiiviset
julkiset hankinnat
Markku Heimbürger, Huippuostajat-ohjelman päällikkö, Tekes
Jussi Kajala, asiantuntija, Business Intelligence & Startup-yritysten rahoitus, Tekes
Elisa Siipola, assistentti, Startup-yritysten rahoitus, Tekes

Julkisissa hankinnoissa miljardien arvoinen
hyödyntämätön innovaatiopotentiaali

mahdollisuuksien avaruus rajoittuu markkinoilla jo
oleviin valmiisiin ratkaisuihin. Hankintojen resurssit
tulisikin keskittää suunnitteluun ja toimittajasuhteiden hallintaan. Tämä on huomattavasti työläämpää
kuin perinteinen kilpailuttaminen, mutta oikeanlainen hankintakulttuuri organisaatioissa mahdollistaa
tämän ja se maksaa itsensä nopeasti takaisin vaikuttavampina tuloksina helpottaen myös sopimusten hallintaa. Tästä on paljon näyttöjä eri toimialoilta.
Hallittua riskiä pitää osata ottaa ja siihen tulee johtamisessa kannustaa. Haettaessa uusia ratkaisuja
ei aina onnistuta, mutta ilman riskinottoa ei päästä
eteenpäin.
Tilaajilla ei ole eikä voikaan olla näkemystä miten
asiat voitaisiin toteuttaa aivan uudella tavalla, usein
ei myöskään yksittäisillä yrityksillä. Vasta laajalla yhteistyöllä tilaajan ja eri alojen yritysten välillä mahdollisuuksien avaruus alkaa laajentua. On erityisen
tärkeää että tilaaja kykenee suunnittelemaan tarpeita ja valmistelemaan hankintoja hallinnonalat ylittävästi, jotta vältetään siiloutuminen jolloin rajataan
pois innovatiiviset synergiaetuja tuovat laajemmat
ratkaisut.
Innovatiivisten hankintojen ydin on, etteivät tilaajat määrittele ratkaisun toteutustapaa vaan ainoastaan tarpeen ja tavoitellun vaikuttavuuden.
Toimittajaksi kannattaa pyrkiä löytämään kumppani
tai konsortio joka parhaiten kykenee tarpeen täyttämään, vaikka valmista ratkaisua ei vielä olisikaan.
Sopimuksen aikaisiin kannustimiin tulee kiinnittää
huomiota. Kun toimittajien ansainta kytketään tiukasti tavoiteltuihin tuloksiin, kannattaa toimittajien
omaehtoisesti pyrkiä jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja innovoida uusia ratkaisuja.
Tilaaja voi esikaupallisessa vaiheessa ilman hankintalain rajoitteita työstää mahdollisia ratkaisuja
yhteistyössä laajan yritysjoukon ja loppukäyttäjien
kanssa. Innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen
on olemassa vaihtoehtoisia malleja, joita on avattu
kuviossa 6.

Julkinen sektori on keskeinen markkinavaikuttaja n.
35 miljardin euron vuosittaisella hankinta-volyymillä.
Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa nykyistä
huomattavasti viisaammin ja systemaattisemmin.
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessamme meillä ei
ole enää varaa osaoptimointiin, eikä varaa olla hyödyntämättä nopeasti kehittyvän teknologian mukanaan tuomia jatkuvasti uusia mahdollisuuksia.
Julkisella rahalla ei kannata ylläpitää vanhaa
maailmaa ja tukea paikallisia yrityksiä vaan katse
hankintojen valmistelussa pitäisi olla tiukasti tulevaisuudessa. Paikalliset yrityksetkin viime kädessä hyötyvät siitä että ne kilpailevat tai tekevät yhteistyötä
aidosti maailman parhaiden yritysten kanssa. Edelläkävijäyritysten ääntä pitäisi kuulla laajasti jo tarvekartoitusvaiheessa, muuten digitalisaation mahdollistama merkittävä tuottavuuden paraneminen
etenee liian hitaasti. Jo kymmenen prosentin tuottavuusloikalla voitaisiin kuroa umpeen puolet kestävyysvajeestamme puhumattakaan julkisen kysynnän
katalysoimien innovaatioiden mukanaan tuomista
uusista verotuloista ja hyvinvoinnista Suomeen.

Innovatiiviset julkiset hankinnat
avain uudistumiseen
Koko ketjun tulevien tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoituksesta operatiivisiin hankintoihin tulisi
toimia saumattomasti. Innovatiivisten hankintojen
onnistumisen kannalta ratkaisevaa on riittävä ennakointi. Jos hankintoja aletaan suunnitella vasta kun
tarve on jo realisoitumassa, ollaan auttamattomasti
myöhässä. Tämä edellyttää aivan uudentyyppistä
osaamista, johtamista ja johtamisjärjestelmien uudistamista. Nykytilanteessa hankintojen resurssit on
keskitetty laajasti kilpailutusten toteutukseen, jolloin
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KUVIO 6: Innovatiivisten ratkaisujen hankinta

TAVALLINENEN
HANKINTA

Markkinakartoitus

INNOVAATIOMYÖNTEINEN
HANKINTA

INNOVAATIOIHIN
SYSÄÄVÄ
HANKINTA

Tarpeen viestintä
markkinoille

INNOVAATION
HANKINTA

Tarpeen viestintä
markkinoille

Tarpeen määrittely
toiminnallisina
vaatimuksina

Tuotekehitys

Kehitystyön hankinta
(esim. esikaupallinen
tuotekehtyshankinta)

Hankinta

Sopimus

Innovatiivisen
ratkaisun
hankinta

Sopimus

Innovatiivisen
ratkaisun
hankinta

Sopimus

Innovatiivisen
ratkaisun
hankinta

Sopimus

Innovatiivisten julkisten hankintojen muodot, Ville Valovirta, VTT, 2013

Ylin tapa on perinteinen vallitseva tapa kilpailuttaa
markkinoilla jo olevia ratkaisuja. Innovaatiomyönteisessä hankinnassa tilaaja määrittelee varsinaisessa
kilpailutuksessa tarpeen toiminnallisina vaatimuksia, joka avaa toimittajille laajemmat mahdollisuudet pärjätä kilpailutuksessa osaamisellaan. Tilaajan
kannattaa myös kilpailutuksessa mahdollistaa vaihtoehtoiset ratkaisut.
Kaksi viimeistä tapaa vaativat enemmän aikaa
ja ns. esikaupallisen vaiheen, jossa on mahdollista
luoda aidosti uusia kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja
tässä vaiheessa piileekin suurin innovaatiopotentiaali. Esikaupallisessa vaiheessa tilaaja saa ymmärrystä, millaisilla kriteereillä varsinainen kilpailutus

kannattaa toteuttaa. Toteutustavat eroavat uusien
ratkaisujen kehityskustannusten jaon suhteen. Ns.
innovaatioihin sysäävissä hankinnoissa tilaaja on
aktiivinen yhteistyökumppani yrityksille esikaupallisessa vaiheessa, mutta yritykset kustantavat itse
tarvittavan kehitystyön. Vaikka kaikki yritykset eivät voikaan pärjätä varsinaisessa tarjouskilpailussa,
hyötyvät ne tilaajan ja loppukäyttäjien kanssa tehdystä yhteistyöstä ja voivat tarjota kehittämiään ratkaisuja toisaalle. Varsinaisen tarjouskilpailun voittaja
saa arvokkaan ensireferenssin, josta on merkittävää
hyötyä sen markkinoidessa innovatiivista ratkaisuaan kansainvälisille markkinoille.
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Kuvitus: Ilmari Hakala/Sopiva Design

Mitä suurempi kansainvälinen potentiaalinen
markkina ratkaisuille on, sitä enemmän yritysten
kannattaa panostaa kehitystyöhön ja sitä parempia
yrityksiä voidaan olettaa osallistuvan tähän vaiheeseen. Tilaajien kannattaa siksi verkostoitua tässä
vaiheessa, jotta ne tarjoavat mahdollisimman kiinnostavan ja hyödyllisen kehitysalustan yrityksille.
Tilaaja voi myös yksin tai yhdessä usean tilaajan kanssa maksaa osan kehitystyöstä tai kustantaa sen kokonaan, jolloin puhutaan esikaupallisesta
tuotekehityshankinnasta. Tämä edellyttää kustannusten budjetointia hyvissä ajoin. Toteutustapoja on myös monia, uutta ratkaisua voidaan lähteä
työstämään konseptitasolta alkaen edeten yritysten
demonstraatioihin ja pilotteihin tai tämä voidaan
toteuttaa nopeammin etenemällä suoraan pilotointivaiheeseen. Tämä on usein suositeltava ja nopein
tapa päästä konkreettisesti eteenpäin. Laajat esikaupalliset T&K-vaiheet saattavat kestää vuosia ja
olla liian hitaita tilaajille ja edelläkävijäyrityksille.
Esikaupallisen vaiheen kustannuksiin kahdessa
viimeisessä toteutustavassa on myös mahdollista
hakea tukea Tekesiltä, tai jos tilaajia, joilla on vastaava tarve, on vähintään kahdesta maasta, voidaan
rahoitusta hakea EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta.
Kansainvälinen yhteistyö laajentaa näkökulmaa ja
tuo prosessin kaikille osapuolille uutta osaamista.
Hankintalaki uudistuu vuoden 2016 aikana
EU:n direktiivin ohjaamana, jolloin innovaatiokumppanuus tuo juridisen puitteen esikaupalliselle
T&K-hankinnalle, jossa varsinaisessa kilpailutuksessa ei tarvitse kilpailuttaa hankittavaa ratkaisua,
kunhan prosessi on alusta lähtien toimijoille riittävän avoin. Tämä on merkittävä parannus erityisesti
yritysten näkökulmasta aiempaan hankintalakiin,
joka ei tuntenut esikaupallista vaihetta lainkaan. On
kuitenkin huomionarvoista, että tilaajilla on vanhan
hankintalainkin puitteissa ollut vapaat kädet toteuttaa esikaupallinen vaihe haluamallaan tavalla. Uusi
hankintalaki tulee myös ohjaamaan pilkkomaan suurempia hankintoja osiin, joka mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin ilman laajojen
konsortioiden pikaista muodostamista.

Suomi tarvitsee huippuostajia
Tekesissä on ollut vuodesta 2013 alkaen käynnissä
Huippuostajat-ohjelma, joka on pyrkinyt aktivoimaan innovatiivisia julkisia hankintoja ja tarjoamaan
Tekesin IJH (Innovatiiviset julkiset hankinnat) -rahoitusta tilaajille. Huippuostajat ohjelman aktivaattorina
toimii Owal Group Oy. Tekes toteuttaa myös parhaillaan laajaa innovatiivisten hankintojen valmennusta
15 suurimmalle kaupungille ja kaikille sairaanhoitopiireille Huippuostajat- ja Innovatiiviset kaupungit
-ohjelman yhteistyönä. Valmentajana toimii Innokonseptit Oy.
Huippuostajat-ohjelman katalysoimana on tähän mennessä rahoitettu noin 50 projektia yhteensä noin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Kaikkiaan
IJH-projekteja on rahoitettu noin 80. Tekesin rahoituksen osuus on ollut projektien kokonaiskustannuksista tyypillisesti puolet.
Hankintayksiköiden ja yritysten kokemukset
ovat olleet pääosin positiivisia. Rahoitetut innovatiiviset hankinnat ovat sujuneet selvästi paremmin
kuin perinteisesti tehtynä. Uudistuneet markkinat ja
älykäs kysyntä ovat antaneet alun usealle menestystarinalle. Huippuostajat-ohjelma jatkuu vuoden 2016
loppuun asti ja IJH rahoitus jatkuu tämänkin jälkeen.
Tarve tilaajien auttamisessa ja aktivoimisessa on
edelleen suuri. Tilannekuvan mukaan suurimmat
esteet innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämisessä ovat puutteellinen hankintaosaaminen,
systematiikan puute strategisesta suunnittelusta
operatiivisiin hankintoihin, tilaajien heikko kokonaiskuva laajassa strategisten hankintojen kentässä,
heikko parhaiden käytäntöjen ja oppien jakaminen,
sekä toimijoiden alhainen kyky ottaa ja sietää riskejä.
Julkisten hankintayksiköiden tueksi ja avuksi
innovatiivisten ratkaisujen hankintaan on erilaisia
toimintamalleja ja aloitteita. Yksi näistä on työ- ja
elinkeinoministeriön rahoittama Motivan cleantech-hankintojen neuvontapalvelu ja sosiaali- ja
terveysministeriön Innokylä-toiminta, jonka kehittämistä ovat rahoittaneet myös Tekes ja Raha-automaattiyhdistys. Lisäksi Kuntaliiton hankintojen neuvontapalvelu tarjoaa neuvontaa hankintayksiköille
hankintojen toteutukseen. Sitra on luonut uuden vaikuttavuusinvestointi-rahoitusmallin, jolla voi edistää
innovatiivisia julkisia hankintoja. Hankintakulttuurin
muuttamisen näkökulmasta olemassa olevat palvelut eivät kuitenkaan ole riittäviä.
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Julkisten organisaatioiden tulisi kannustaa
yksiköitään innovatiivisiin, kokonaistaloudellisuutta
ja yritysten palvelutuotantoa kehittäviin hankintoihin.

vatiivisiin hankintoihin tai riskirahaston perustaminen, jolla jaetaan uuden ratkaisun hankintaan liittyvää riskiä.
Julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava
HILMA vaatii myös perusteellista uudistusta, jotta se
tukee paremmin innovatiivisia hankintoja ja tarjoaa
mahdollisuuden automaattisesti arvioida hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista. Tulevaisuudessa
HILMA 4.0 voisi jopa automaattisesti semanttista
webiä hyödyntäen tuottaa tilaajille priorisoidun listan yrityksistä, joita kannattaa kutsua markkinavuoropuheluihin.
Ruotsissa hankintoihin liittyvä neuvonta on keskitetty kilpailuvirastoon. Alankomaissa taas Pianoo,
the Dutch Public Procurement Expertise Centre ylläpitää yli 3500 hankinta-ammattilaisten verkostoa,
joka edistää julkisen sektorin hankintaosaamista
ja tarjoaa neuvontaa ja tietoa julkisten hankintojen
toteutukseen. Suomessa tarvitaan Ruotsin ja Hollannin mallin mukainen keskitetty toimija tukemaan
julkista sektoria innovatiivisten julkisten hankintojen
tekemisessä. Koordinoitu neuvontapalvelu tai verkosto voi jakaa kokemuksia ja osaamista parhaista
käytännöistä ja samalla tukea tilaajien hankintaosaamisen kehittymistä. Huippuostajat-ohjelmassa
on myös tunnistettu teemakohtaisten edelläkävijätilaajien verkostojen vahvuus, joita ohjelma loppuaikanaan pyrkii aktivoimaan erityisesti hallituksen
kärkihankkeiden teemoissa.

Tiekartta eteenpäin
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite, että viisi prosenttia kaikista julkisista hankinnoista on innovatiivisia hankintoja. Viiden prosentin osuus tarkoittaa
noin 1,7 miljardin innovaatioita katalysoivaa vaikutusta joka heijastuu laajasti koko elinkeinoelämään.
Tämän tavoitteen saavuttamisen arvioinnissa ei
kannata keskittyä liikaan numeerisiin saavutuksiin
vaan tarkastella ennemmin tavoiteltujen vaikutusten saavuttamista. Tuottavuustavoitteen taustalla on
ajatus, jossa julkisen sektorin ostovoima suuntautuu
tukemaan uusien ratkaisujen syntyä, luo yrityksille
kannusteita kehittää innovaatioita ja tarjoaa referenssejä vientiin ja tukee yrityksen kasvua.
Innovatiivisten hankintojen hyödyntäminen lähtee organisaatiotasolta, ja johdon rooli kulttuurimuutoksen aikaansaamisessa on avainasemassa. Julkisten organisaatioiden tulisi kannustaa yksiköitään
innovatiivisiin, kokonaistaloudellisuutta ja yritysten
palvelutuotantoa kehittäviin hankintoihin.
Valtio voi asettaa tavoitteita ja kannusteita innovatiivisten ratkaisujen hankintaan sekä siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Tavoitteita voidaan
asettaa esimerkiksi tuottavuuteen, tuloksellisuuteen
ja pienten ja keskisuurten yritysten osuuteen hankinnoissa. Tavoitteellisuus nostaa hankintojen arvostusta ja panostukset kehittämiseen lisääntyvät.
Kannusteita innovatiivisten ratkaisujen hankintaan
ovat esimerkiksi suora tuki kriteerit täyttäviin inno-
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Kuvio 7: Miksi innovatiivisia hankintoja pitäisi tavoitella?

Ravistelee
markkinoiden
pysähtyneisyyttä

Referenssejä
innovatiivisille
pk-yrityksille

Haastaa vanhat
prosessit

KASVUN
EDISTÄMINEN

ORGANISAATION
TUOTTAVUUS

Tuo esille uusia
mahdollisuuksia

Miksi innovatiivisiä
hankintoja pitäisi
tavoitella?
Lisää kilpailua
HANKINTOJEN
UUDISTAMINEN

Sopimushallinta

Markkinoiden
parhaat käytännöt
”Benchmarkkaus”

Elinkaarikustannukset
Vaikuttavuuden
arviointi

Tiekartta innovatiivisille julkisille hankinnoille Suomessa, Jussi Kajala,
Tekes, Jussi Pyykkönen, Hansel, Ville Valovirta, VTT, 2016
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